
Het is tijd voor de echte test! Je gaat de nieuwe route van huis naar je nieuwe school zelf � etsen als 

praktijktoets. Je kunt ook een examenroute doen, als die beschikbaar is. Je vader of moeder, of een andere 

volwassene, � etst achter je aan. Hij of zij kijkt wat er goed gaat en wat je nog moet oefenen. Geef dit 

werkblad aan de volwassene die achter je aan � etst. Doe je best en veel succes!

Praktijktoets 
voor thuis

Wauw! Goed zo Dat kun 
je beter n.v.t.

Kruisingen

Je laat zien dat je bij kruisingen controleert of er andere bestuurders uit de 
zijwegen komen rijden.

Je laat zien dat je bij kruisingen de voorrangregels correct toepast en geen 
voorrang neemt.

Je laat zien dat je bij kruisingen op tijd afremt en stopt indien nodig 
(bijv. haaientanden, stopbord en stopstreep)

Rotondes

Je laat zien dat je bij rotondes controleert of er ander verkeer aan komt rijden.

Je laat zien dat je bij rotondes de voorrangregels correct toepast en geen 
voorrang neemt.

Je laat zien dat je bij rotondes altijd in de goede rijrichting � etst. 

Algemeen

Je laat zien dat je oogcontact maakt met bestuurders om er zeker van te zijn dat 
de ander je gezien heeft en je voorrang geeft.

Je laat zien dat je voetgangers die met jou op dezelfde weg zijn, voor laat 
gaan.



Wauw! Goed zo Dat kun 
je beter n.v.t.

Afslaan

Je laat zien dat je naar links afslaat door over je linkerschouder te kijken, je 
linkerhand uit te steken, tegemoetkomend en achteropkomend verkeer voor te 
laten en dan een grote bocht naar links maakt met beide handen aan het stuur.  

Je laat zien dat je naar rechts afslaat door je rechterhand uit te steken, over je 
rechterschouder te kijken, voetgangers op dezelfde weg voor te laten en dan 
een kleine bocht naar rechts te maken met beide handen aan het stuur.  

Voorsorteren; Je laat zien dat je naar links afslaat door over je linkerschouder 
te kijken, je linkerhand uit te steken, tegen het midden van de weg gaat � etsen 
(als het overzichtelijk is) of in het linkervoorsorteervak te gaan staan en dan een 
grote bocht naar links maakt met beide handen aan het stuur.  

Gevaarherkenning en verkeersborden en - tekens

Je laat zien dat je gevaar kan inschatten in situaties (iemand houdt zich niet aan 
de regels, onoverzichtelijke situaties, obstakels) en past daar je gedrag (snelheid, 
positie, uitwijken, noodstop) op aan.

Je past je gedrag aan bij grote voertuigen en hulpdiensten (uit de dode hoek 
blijven, aan de kant gaan)

Je laat zien dat je de aanwijzingen van de verkeersborden, verkeerslichten en 
tekens goed toepast.

Je kiest altijd de goede en veiligste plaats op de weg om te � etsen in een 
situatie (bijv. � etspad, � etsstrook, rechts op de weg, afstappen en op de stoep 
lopen).

Ben je klaar voor de brugklas? Wat vinden jij en je ouder/verzorger? Zijn er nog tips? Schrijf het hieronder op. 

  

 

 

 

Naam:                                                                                                 heeft de praktijktoets zo gedaan:      

Naam ouder/verzorger:   

Handtekening ouder/verzorger:   

Neem je praktijktoets mee naar school en laat je juf of meester zien hoe je het hebt gedaan. 


