Ouderinformatie groep 6

Veilig fietsen
De theorie:
In de klas is gesproken over veilig naast elkaar fietsen en het fietsen op een éénrichtingsweg. Als je samen fietst
moet je goed rekening met elkaar houden. Je moet je snelheid aanpassen aan elkaar en je moet voldoende
afstand van elkaar houden, zodat je elkaar niet raakt. Naast elkaar fietsen kan niet overal. Als een straat of
fietspad erg smal is moet je achter elkaar gaan fietsen, zodat het andere verkeer er ook nog door kan.
Eénrichtingswegen zijn daarom best handig voor fietsers. Maar dat betekent nog niet dat je daar wel de hele
breedte van de weg mag gebruiken. Daar hebben we dus een aantal afspraken over gemaakt. Om de
éénrichtingswegen te kunnen herkennen zijn de bijbehorende verkeersborden in de klas behandeld.
De afspraken:
•
Als je samen fietst pas je snelheid aan aan elkaar en houd je voldoende afstand van elkaar.
•
Fiets nooit met meer dan twee personen naast elkaar.
•
Op de fiets mag je anderen niet hinderen; ga dus achter elkaar fietsen als de ruimte voor het overige
verkeer te smal wordt.
•
Op éénrichtingswegen fiets je altijd rechts.
•
Ook op éénrichtingswegen ga je achter elkaar fietsen als het druk of smal is.
Samen fietsen betekent dat je niet alleen goed op elkaar moet letten. Tegelijkertijd moet je op het overige verkeer
letten en je aan de verkeersregels houden.
De regels:
•
Je rijdt altijd en overal aan de uiterste rechte kant van de weg.
•
Je moet gebruik maken van een verplicht fietspad of fietsstrook. Het is niet alleen verboden maar ook
heel gevaarlijk om dan op de weg te gaan fietsen, omdat het andere verkeer dan geen fietsers op de
weg verwacht.
•
Je mag met zijn tweeën naast elkaar fietsen, als je het overig verkeer maar niet hindert.
•
Als het smal of druk wordt moet je achter elkaar gaan fietsen.
Eenrichtingsweg; van deze kant mag iedereen de weg inrijden.

Eenrichtingsweg; van deze kant mag geen enkel voertuig de weg inrijden.

Oefenen in het verkeer:
•
Naast elkaar fietsen; op elkaar letten en de snelheid en de afstand aanpassen.
•
Naast elkaar fietsen en bij een obstakel achter elkaar gaan rijden. Degene die rechts rijdt moet
versnellen. Degene die links rijdt moet snelheid minderen.
•
Dezelfde oefening maar nu omgekeerd.
•
Naast elkaar fietsen en een bocht naar rechts maken. Degene die rechts rijdt moet snelheid minderen.
•
Naast elkaar fietsen en een bocht naar links maken. Degene die rechts rijdt moet nu versnellen.
Tips voor thuis:
•
Vraag belangstellend aan uw kind waar de verkeersles over ging.
•
Herhaal de afspraken die op school zijn gemaakt.
•
Vraag uw kind welke verkeersregels hij/zij onthouden heeft.
•
Doe de oefeningen met uw kind.
•
Geef uw kind een complimentje als het goed gaat.
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Borden en tekens
De theorie:
In de voorgaande jaren hebben de kinderen de verkeersborden en verkeerstekens leren kennen, die belangrijk
zijn als je loopt of als je fietst. Ze weten ook al wat de voorrangsborden en voorrangstekens betekenen. Door de
verkeersregels telkens te herhalen leren de kinderen de regels automatisch toe te passen. En dat is nodig zodat
de kinderen zich veilig leren gedragen in het verkeer. Omdat de verschillende soorten borden een verschillende
betekenis hebben we eerst de lesstof uit de voorgaande jaren herhaald. Net als bij het leren van de tafels,
moeten de kinderen de korte zinnetjes bij de borden uit het hoofd op kunnen dreunen.
De soorten borden:
Je mag hier niet…….

Kijk, hier is……..

Je moet hier……..

Pas op………

Onder de gewone verkeersborden hangt soms extra informatie. Dat noemen we de onderborden. Een onderbord
geeft alleen extra informatie over het bord dat er direct boven hangt. Deze onderborden zijn in de klas behandeld:
De onderborden:

Een Pas-op bord: bij dit waarschuwingsbord hoort altijd een onderbord. Het onderbord
vertelt je waar je voor gewaarschuwd wordt. Bijvoorbeeld voor een drempel of voor
een gladde weg door modder.

Een Kijk-hier-is bord: dit bord vertelt je dat je een éénrichtingsstraat inrijdt. Er kan dus
geen verkeer van de andere kant komen. Het onderbord vertelt je dat de
éénrichtingsstraat niet geldt voor fietsers. Je kunt dus wel fietsers tegenkomen.

Een Je-moet-hier bord: Als je dit bord ziet moet je op het fietspad gaan fietsen. Het
onderbord vertelt je dat het fietspad voor twee richtingen wordt gebruikt. Je kunt dus
fietsers in tegengestelde richting tegenkomen.

Tips voor thuis:
•
Vraag altijd belangstellend aan uw kind waar de verkeersles over ging.
•
Vraag uw kind welke verkeersborden en welke onderborden hij/zij onthouden heeft.
•
Ga in de eigen omgeving op zoek naar de bovenstaande verkeersborden.
•
Laat uw kind vertellen wat de borden betekenen en wat je wel en niet mag doen.
•
Geef uw kind een complimentje als het goed gaat.
•
Geef zelf altijd het goede voorbeeld in het verkeer. U voorkomt daarmee dat uw kind slecht gedrag gaat
nabootsen.
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Voorrang en doorgang deel 1
De theorie:
De kinderen hebben in groep 5 al kennis gemaakt met enkele voorrangsregels en voorrangsborden. Maar de
begrippen voorgaan, doorgaan en voorrang blijven heel lastig te begrijpen voor de kinderen. Vandaar dat we in
groep 6 en ook in groep 7 regelmatig de voorrangsregels behandelen. Zo ook vandaag. Eerst hebben we
herhaald wat de kinderen in groep 5 hebben geleerd. De voorrang op een gelijkwaardige kruising en een aantal
voorrangsborden en –tekens is besproken. Maar eerst hebben we de allerbelangrijkste afspraken uit groep 5 nog
eens herhaald.
De afspraken:
•
Voorrang mag je nooit nemen. Voorrang moet je krijgen!
•
Als je voorrang krijgt van iemand blijf dan toch goed opletten of het overige verkeer ook stopt..
De regels:
•
We hebben eerst de voorrangsregels op een gelijkwaardig kruispunt besproken. Al het verkeer dat deze
kruising nadert moet het verkeer, dat van rechts komt, voorrang verlenen. Deze regel geldt ook voor
fietsers. Op gelijkwaardige kruispunten moeten alle weggebruikers dus zelf zorgen dat de voorrang goed
verloopt.
•
Op de meeste kruispunten wordt de voorrang geregeld door verkeersborden en verkeerstekens op de
weg. De tekens op de weg kunnen een stopstreep of haaientanden zijn. In dat geval moet je altijd
voorrang verlenen aan iedereen die op de zijweg rijdt.
•
De borden die de voorrang regelen zijn:
Als je één van deze borden tegenkomt moet je voorrang krijgen van
iedereen die uit de zijweg of zijwegen komt.

De voorrangsweg eindigt.
Je moet voorrang verlenen aan iedereen die op de zijweg rijdt. Meestal zijn bij dit bord op de
grond haaientanden geschilderd.
Bij dit bord moet je altijd stoppen. Ook als je fietst en ook als er geen verkeer aankomt.
Bovendien moet je voorrang verlenen aan iedereen die op de zijweg rijdt. Bij dit bord zijn altijd
haaientanden op de grond geschilderd.
Een pas-op bord. Je komt bij een gevaarlijk (gelijkwaardig) kruispunt, waar de voorrang niet
door borden is geregeld.
•

Er zijn bijzondere voorrangsregels voor voetgangers en fietsers.
o Op een zebrapad moeten overstekende voorrang krijgen van iedereen die aan komt rijden.
o Op sommige wegen is een fietsoversteekpad gemaakt, waar fietsers voorrang moeten krijgen.
Voor het verkeer dat aan komt rijden zijn dan haaientanden op de weg geschilderd.
o Mensen die gehandicapt zijn (bijvoorbeeld blinden of mensen in een rolstoel) moet je altijd
voorrang verlenen bij het oversteken. Zelfs als ze geen gebruik maken van een zebrapad.
o Mensen die bij een bus- of tramhalte midden op de weg uitstappen moet je altijd voorrang
verlenen bij het oversteken.

Tips voor thuis:
•
Vraag belangstellend aan uw kind waar de verkeersles over ging.
•
Herhaal de afspraken die op school zijn gemaakt.
•
Vraag uw kind welke voorrangsregels en -borden hij/zij onthouden heeft.
•
Oefen met uw kind de betekenis van de voorrangsborden en bespreek de verschillende
voorrangssituaties. Laat uw kind vertellen wat het in de diverse voorrangssituaties moet doen.
•
Geef uw kind een complimentje als dat goed gaat.
•
Geef zelf altijd het goede voorbeeld en leg onderweg aan uw kind uit, waarom u in verschillende
situaties voorrang krijgt of verleent.

Ouderinformatie groep 6

Voorrang en doorgang deel 2
De theorie:
Op een kruising zonder borden moet je verkeer van rechts altijd voorrang verlenen. Die regel geldt voor alle
verkeer behalve voetgangers. Dat weten de kinderen nog uit groep 5. Ook de borden die de voorrang regelen
kennen de kinderen nog uit groep 5. Vandaag hebben we die kennis nog even herhaald.
De belangrijkste afspraak is: Voorrang mag je nooit nemen. Voorrang moet je krijgen!
Vervolgens hebben we gesproken over bijzondere voorrangssituaties. Dat zijn situaties, die niet door borden
worden geregeld, maar waar wel verkeersregels voor zijn gemaakt.
De afspraken:
•
Voorrang mag je nooit nemen. Voorrang moet je krijgen!
•
Je moet altijd goed uitkijken en rekening houden met het andere verkeer.
De regels:
•
Als voetganger moet je voorrang krijgen:
o als je over wilt steken op een voetgangersoversteekplaats.
o
van achteruitrijdende auto's.
o van iedereen die uit een uitrit komt rijden.
•
Als fietser moet je voorrang krijgen:
o van auto's die inparkeren of wegrijden van een parkeerplaats
o van achteruitrijdende auto's.
o van iedereen die uit een uitrit komt rijden.
o
En er zijn veel situaties waar je als fietser voorrang moet verlenen aan andere weggebruikers. De kinderen
hebben vandaag de volgende regels geleerd:
•
Je moet voorrang verlenen aan alle verkeer (ook voetgangers) als je met je fiets uit een uitrit komt.
•
Je moet voorrang verlenen aan iedereen die op een voetgangersoversteekplaats wil oversteken.
•
Je moet voorrang verlenen aan blinden en aan mensen die moeilijk lopen.
•
Je moet voorrang verlenen aan een bus die weg wil rijden bij een halte. Wacht dan even achter de bus.
•
Je moet voorrang verlenen aan auto's van hulpverleners, zoals de brandweer, als ze met zwaailicht en
sirene rijden.
Oefenen in het verkeer:
De voorrangsregels leren kinderen het beste begrijpen door buiten in het verkeer gaat kijken naar allerlei
voorrangssituaties. Doordat veel mensen de voorrangsregels niet goed naleven gebeuren er veel ongelukken.
Ook in de eigen vertrouwde omgeving. De regels (de theorie) goed uit het hoofd leren is een eerste belangrijke
stap. Daarnaast moeten kinderen in de praktijk heel veel kijken naar allerlei verschillende voorrangssituaties om
de regels veilig toe te kunnen passen.
Tips voor thuis:
•
Vraag belangstellend aan uw kind waar de verkeersles over ging.
•
Herhaal de afspraken die op school zijn gemaakt.
•
Vraag uw kind welke verkeersregels hij/zij onthouden heeft.
•
Oefen met uw kind de betekenis van de voorrangsborden en bespreek de verschillende
voorrangssituaties. Laat uw kind vertellen wat het in de diverse voorrangssituaties moet doen.
Je rijdt op een voorrangsweg.

Einde voorrangsweg.

Stop voor de stopstreep. Geef voorrang aan iedereen die op de zijweg rijdt.
Geef voorrang aan iedereen die op de zijweg rijdt.

•
•

Je moet voorrang krijgen van
iedereen die uit de zijweg komt
rijden.

Observeer en bespreek met uw kind de bijzondere voorrangssituaties.
Geef uw kind een complimentje als dat goed gaat.

