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Samen oversteken
De klas van Linde gaat vandaag voor het eerst naar zwemles. En wat ook heel spannend is: ze gaan
met een grote bus.
Als ze uitstappen, wil Koen meteen naar het zwembad rennen. ‘Ik ga vast, hoor!’
Maar de juf pakt zijn arm. ‘Wacht even,’ zegt ze streng. ‘Je weet toch wat we afgesproken hebben? We
maken eerst een rij en stoppen op de laatste tegel voor de stoeprand. Daarna, als de
verkeersbrigadier zegt dat het kan, gaan we over het zebrapad naar de overkant.’
Linde geeft Rachid een hand.
Koen gaat naast Diego staan. ‘Kunnen we nu gaan?’ vraagt hij.
Een van de verkeersbrigadiers schudt haar hoofd. ‘Er komt nog een auto aan. En je weet het: niet alle
auto’s stoppen bij een zebrapad!’
Pas als al het verkeer voorbij is, kijkt ze eerst naar links en naar rechts. En weer naar links.
‘Daar gaan we,’ zegt ze dan. ‘Goed bij elkaar blijven en niet treuzelen!’
Ze spreidt haar armen zodat het verkeer weet dat er gestopt moet worden. De andere
verkeersbrigadier doet hetzelfde, maar dan aan de andere kant.
Terwijl Rachid en Linde op het zebrapad lopen, kijken ze ook weer goed naar links en naar rechts.
Gijs begint te duwen in de rij.
En Diego roept opeens: ‘Ik heb mijn zwembroek toch wel bij me?’ Hij stopt om in zijn tas te kijken.
‘Doe dat straks maar,’ zegt de juf. ‘Loop nu liever eerst door.’
Even later staat de hele klas veilig op de stoep.
‘Goed gedaan,’ prijst de juf. ‘Zo doen we dat dus iedere week. En dan gaan we nu…?’
‘Zwemmen!’ roept de hele klas.

Versje
Wil je oversteken?
Luister hoe het moet.
Sta stil voor het
zebrapad.
En kijk dan heel erg goed.
Eerst naar links.
Dan naar rechts.
Dan weer naar links.
En komt er geen verkeer?
Dan mag je oversteken.
En…blijf kijken,
steeds maar weer!

Praten met de groep
Verhaal en praatplaat
• Welke afspraken heeft de juf met de klas gemaakt over het
lopen en oversteken? (Eerst een rij maken, stoppen op de laatste
tegel voor de stoeprand. Als de juf het zegt, mogen de kinderen
oversteken, goed bij elkaar blijven en niet treuzelen!)
• Wat doet die meneer op de motor? Mag dat? (Bij een zebrapad
moet het verkeer stoppen, maar dat gebeurt niet altijd. Je mag pas
gaan oversteken als het verkeer echt gestopt is)
• Kijk eens naar die mevrouw met het mobieltje (rechts bovenin)?
Wat doet zij? Is dat gevaarlijk? Waarom? (Die mevrouw is aan het
bellen en steekt tussen twee geparkeerde auto’s over, ze kijkt
helemaal niet goed uit. Zie voor oversteken tussen geparkeerde auto’s:
hieronder)
• Hoe heten die mevrouwen in die oranje hesjes?
(Verkeersbrigadiers)
• Wat missen deze verkeersbrigadiers? (Ze hebben geen fluitjes)
• Hoe staat de bus geparkeerd? (Op de fietsstrook en op de stoep)
Mag dat? (Nee)
Verdieping
• Waarom moet je eerst links kijken als je wilt oversteken?
(Vanaf de linkerkant kunnen het eerst auto’s aankomen, halverwege
de straat kunnen de auto’s vanaf rechts komen. Tijdens het
oversteken moet je blijven uitkijken, eerst naar links en dan naar
rechts)
• Steek altijd over op een zebra of bij een verkeerslicht ook al
moet je er soms een stukje voor omlopen.
• Tussen twee geparkeerde auto’s oversteken is heel gevaarlijk.
Weet je waarom? (Omdat je weinig zicht hebt en omdat de
bestuurder van een auto zomaar weg of achteruit kan rijden, terwijl
hij jou niet ziet staan!)

• Soms moet je wel tussen twee auto’s in oversteken. Weet je
hoe je dat dan het veiligst kan doen?
– Kijk of er iemand in de auto’s achter het stuur zit, de auto’s
kunnen namelijk wegrijden of achteruit rijden.
– Zit er iemand achter het stuur? Loop dan door naar een
andere plek om over te steken.
– Zit er niemand achter het stuur? Loop dan tussen de auto's
door tot de weg (de kijklijn), zodat je ‘om het hoekje’ kunt
kijken.
– Kijk naar links en naar rechts en weer naar links.
– Als er niets aan komt rijden, steek je rustig en recht over.
– Blijf kijken tijdens het oversteken: eerst naar links, daarna
naar rechts.
• Steek ook nooit over vlak voor of achter een bus of vrachtauto.
(De chauffeur zit heel hoog maar kan jou niet zien!)

Activiteit(en)
• Het oversteken tussen twee geparkeerde auto’s kunt u op het
plein oefenen bijvoorbeeld met behulp van twee vuilcontainers
als auto’s.
• Stippel in de omgeving van de school een educatieve verkeerswandeling uit en oefen met de kinderen verschillende
verkeers- en oversteeksituaties, zoals lopen op de juiste plaats
op de stoep, lopen in een groep, oversteken bij een zebrapad,
bij een rustige weg, tussen geparkeerde auto’s, bij een voetgangerslicht, passeren van een obstakel, oversteken bij een
kruispunt of een T-splitsing en/of passeren van een uitrit.
• Speel het spel ‘Groen-geel... rood’ in het speellokaal (zoals
‘Annemaria... koekoek!’).

Zing mee

Tip(s)

Van de volgende liedjes vindt u de
bladmuziek en teksten op
www.schoolopseef.nl

• Nieuw: Verkeerskunsten is een bronnenboek voor het basisonderwijs met activiteiten op het gebied van de praktische
verkeerseducatie. Bij de onderbouw ligt de nadruk op het
thema lopen en oversteken. Dit thema bevat twaalf praktische
activiteiten die voornamelijk op het schoolplein of in het
speellokaal uitgevoerd kunnen worden. Informatie over
Verkeerskunsten kunt u vinden op www.schoolopseef.nl.
• Nieuw in schooljaar 2009-2010: Themakist Verkeerscircus is een
materialenkist voor leerlingen van groep 1 t/m 4 van het basisonderwijs. In de Themakist zitten materialen waarmee kinderen
zelfstandig in de klas aan de gang kunnen gaan, maar ook

‘Naar de overkant’
‘Raadselliedje’
‘Rupsje schiet op’
‘Oversteekliedje’
‘Oversteekmannetje’
‘Flip en Floortje oversteken’
‘Links, rechts, links’

materialen die u kunt gebruiken tijdens uw verkeerslessen. De
Themakist Verkeerscircus kunt u binnenkort lenen bij de
Onderwijsbegeleidings- dienst; meer informatie kunt u vinden op
www.schoolopseef.nl.

Het kalenderblad op het digitale schoolbord
U vindt op www.digiseef.nl diverse toepassingen voor verkeerseducatie die op het digitale schoolbord kunnen worden gebruikt.
Toepassingen bij de kalenderbladen zijn bijvoorbeeld:
1 de illustratie
2 het ingesproken verhaal en versje
3 een of meer liedjes over het maandthema in gezongen en
karaoke-versie
4 enkele elementen van de plaat met de mogelijkheid deze uit te
vergroten met een toelichting op de betreffende situatie
5 bij enkele foute elementen van de plaat het getekende goede
alternatieve gedrag (of andersom) en een gesproken
toelichting
6 bewegende onderdelen met toelichtende teksten.

www.schoolopseef.nl

