
Is je nieuwe schoolroute gevaarlijk of niet? Doe de 

test! Hoe minder punten je haalt, des te veiliger is je 

nieuwe route. 

De test
Lees de vraag. Omcirkel het antwoord dat het beste past  

bij jouw route.

1.  

Waar is jouw nieuwe school?

a. in mijn wijk

b. in een andere wijk in dezelfde plaats waar ik woon

c. in een andere plaats

2.  

Hoe ga jij naar je nieuwe school?

a. met de fiets

b. lopend

c. met het openbaar vervoer

3. Kom je langs een drukke kruising zonder 

verkeerslichten?

a. nee

b. ja, 1 keer

c. ja, 2 of 3 keer

d. ja, meer dan 3 keer

4. Kom je langs een drukke kruising met  

verkeerslichten?

a. nee

b. ja, 1 keer

c. ja, 2 of 3 keer

d. ja, meer dan 3 keer

5. Kom je over grote wegen of door drukke 

winkelstraten?

a. nee

b. ja, 1 keer

c. ja, 2 of 3 keer

d. ja, meer dan 3 keer

6. Zijn er langs de grote wegen fietspaden of 

fietsstroken?

a. nee

b. ja, bij minder dan de helft

c. ja, bij ongeveer de helft

d. ja, bij bijna allemaal
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7.  

Kom je door straten waar mensen wonen?

a. nee

b. ja, 1 keer

c. ja, 2 of 3 keer

d. ja, meer dan 3 keer

8.  

Staan er in de straten veel auto’s geparkeerd?

a. nee

b. ja, in minder dan de helft

c. ja, in ongeveer de helft

d. ja, in bijna allemaal

9. Komen er op jouw schoolroute veel grote  

voertuigen, zoals tractoren, bussen en/of  

vrachtauto’s?

a. heel vaak

b. soms

c. nee

10.    Is er op jouw schoolroute wel eens een  

ongeluk gebeurd met een leerling?

a. ja, vaak

b. ja, soms

c. ja, 1 keer

d. nee, nooit

De puntentelling
• Schrijf bij elke vraag het aantal punten op dat hoort bij jouw antwoord.

• Tel de punten op.

• Hoe minder punten je haalt, des te veiliger is je route.

• Je kunt minimaal 30 punten halen en maximaal 370 punten.

Vul in. Mijn route heeft                                     punten gescoord.

Bespreek je route met je ouder(s) of een andere volwassene. 

Hoe veilig vind je jouw route?             veilig 

  deels veilig, deels onveilig 

  onveilig 

Wat zijn volgens jullie situaties op je route waar je extra moet opletten?  

 

 

hand van de puntentelling in de test gaan ze bepalen hoe 

gevaarlijk hun nieuwe school-thuisroute is. Benadruk dat er 

geen goede of foute antwoorden zijn; het gaat om een test 

van de situatie. Afhankelijk van waar de nieuwe school staat, 

kunnen de antwoorden per kind verschillen.

• Deel de werkbladen uit. Op het digibord worden de vragen 

getoond. De kinderen geven antwoord door op het werkblad 

een antwoordoptie te omcirkelen.

• Laat het antwoordmodel met de puntentelling zien op het 

digibord. 

Puntentelling

1. a. 5  b. 10  c. 25

2. a. 20  b. 10  c. 5

3. a. 10  b. 20  c. 40  d. 60

4. a. 10  b. 10  c. 20  d. 30

5. a. 0  b. 20  c. 30  d. 40

6. a. 50  b. 30  c. 20  d. 0

7. a. 0  b. 5  c. 10  d. 15

8. a. 0  b. 20  c. 30  d. 50

9. a. 30  b. 10  c. 0

10. a. 50  b. 30  c. 10  d. 0

• De kinderen tellen hun punten op en bepalen zo de 

‘veiligheidsscore’ van hun school-thuisroute. De route met de 

minste punten is de veiligste route; de route met de meeste 

punten is de gevaarlijkste route.

• Bespreek de resultaten klassikaal. Wie heeft de moeilijkste 

of gevaarlijkste route? Hoe komt dat? Welke situaties maken 

een route gevaarlijker of minder gevaarlijk? 

 

Tips opdracht 4
• Interessant is ook de vraag of kinderen met dezelfde 

route een ander puntentotaal hebben en de route dus 

verschillend beoordelen. Hoe komt dat?

• Je kunt deze opdracht afsluiten met een discussie naar 

aanleiding van een prikkelende stelling: Als de route 

minder gevaarlijk is, hoef je minder op te letten.

• Organiseer na afloop een presentatie in de vorm van een 

PowerPoint, een gemonteerd filmpje of een fotostrip. Laat 

de kinderen als reporter presenteren wat ze onderweg zijn 

tegengekomen en hoe ze daarmee omgaan. U kunt tijdens 

deze presentatie de Situatiebouwer op verkeerspoort.vvn.nl  

inzetten. Zoek een door de kinderen aangedragen situatie 

op en plaats verkeersdeelnemers in deze situatie. Bespreek 

klassikaal: wat gebeurt er? Wat is het gevaar? Hoe kan de 

gevaarlijke situatie opgelost worden?

• Beoordeel met de klas het gemaakte werk en bespreek 

de oplossingen voor gevaarlijke verkeerssituaties. Gebruik 

hiervoor de checklist op werkblad 2.

• Vraag de kinderen tot slot te reflecteren op hun eigen gedrag 

tijdens het afleggen van de route. Verkeersveiligheid heeft 

immers niet alleen te maken met de situatie op de weg, maar 

ook met eigen gedrag en dat van anderen.

 

Tips opdracht 3
• Het kan zijn dat de gehele klas naar één school 

gaat, dan kunt u er ook voor kiezen om de route 

gezamenlijk te fietsen. De opdracht wordt dan nog 

wel in groepjes verwerkt. Ze vergelijken daarna de 

informatie die ze hebben verzameld.

• Benadruk dat het belangrijk is dat de kinderen niet 

al fietsend met hun mobieltje de situatie in kaart 

brengen, dit veroorzaakt een verkeersonveilige 

situatie.

• Als het niet lukt om (veilig!) foto- en filmmateriaal te 

verzamelen onderweg, dan is het ook mogelijk om 

tijdens de presentatie verkeerssituaties te tonen met 

behulp van afbeeldingen uit Google Streetview of met 

de Situatiebouwer op verkeerspoort.vvn.nl.

Opdracht 4
De routetest

Leerdoelen
• De kinderen kunnen benoemen wat er gevaarlijk is aan 

een bestaande verkeerssituatie.

Aanpak
• Ga in de digibordles naar de lesfase ‘Verwerking’ en toon 

opdracht 4.

• Vertel de kinderen dat ze een test gaan maken. Aan de 
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