
Kinderen nemen al vroeg deel aan het 
verkeer. Ze spelen op straat, lopen of fietsen 
- met begeleiding - naar school, naar sport of 
muziekles, naar vriendjes en vriendinnetjes. 
Mooi aangelegde wegen, trottoirs, straten 
en paden zijn voor hen de normaalste zaak 
van de wereld. Totdat die straten of trottoirs 
opgebroken zijn en de doorgang versperd is.



adviseurs en regisseurs
in openbare ruimte

Bewustwording van verkeer
Waarom wordt er aan de weg gewerkt, 
wie werken er, welke kleding dragen 
de werklui? Maar ook: wat betekenen 
de borden die je ziet op en rond de 
wegwerkzaamheden. Het zijn vragen 
die kinderen boeiend vinden; ze zijn 
geïntrigeerd door de imposante machines, 
de geluiden en bedrijvigheid. 

Door antwoord te vinden op de vragen, 
worden de leerlingen zich bewust van 
verkeerssituaties bij wegwerkzaamheden, 
maar ook in de normale situaties, als de 
wegen, straten en trottoirs er netjes bij 
liggen. Een beter bewustzijn bevordert 
de veiligheid van de leerlingen als 
verkeersdeelnemer. 

Het lespakket
Het lespakket voorziet in een doorlopende 
leerlijn – onderbouw - middenbouw 
en  bovenbouw – voor een schoolbreed 
programma, zodat het eventueel in een 
themaweek past. De lespakketten zijn 
alle opzichzelfstaand en sluiten aan op 
de kerndoelen van het basisonderwijs 
(OCW) en de leerlijnen van de SLO. 

De lessen zijn actueel, zetten aan tot 
nadenken, prikkelen en zijn direct 
inzetbaar. Elk pakket bestaat uit: 
een digitale les en een doe-activiteit 
gericht op de doelgroep, waarbij leerlingen 
spelenderwijs leren om het geleerde in 
de praktijk te brengen. Een compacte 
handleiding bij elk pakket maakt de 

De doelstellingen zijn:
 Leerlingen leren waarom er aan de weg wordt gewerkt, door wie er aan de weg 

wordt gewerkt en waarom daarbij speciale kleding en speciaal schoeisel nodig is.
 Ze leren dat met bepaalde borden wordt aangegeven wat je in een verkeers-

 situatie moet doen en weten, of wat je juist niet moet doen.
 Ze leren respect te hebben voor regels en voor handhavers van die regels.
 Leerlingen worden zich bewust van verkeerssituaties en leren de eerste

 beginselen van hoe ze zelf veilig aan het verkeer kunnen deelnemen, ook 
 in afwijkende situaties.
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leerkracht snel wegwijs in de materialen 
en biedt suggesties voor een leuke, 
leerzame les.




