
 Praktijktoets 
voor thuis

Zo zit dat…
met de  
praktijk-

toets

Naam:

School:

Groep:

In dit PDF vind je:
• De routetest

• Check je fiets

• Instructie praktijktoets

• Praktijktoets

• Tips

• Eerst check je hoe veilig de nieuwe route naar de 

middelbare school is.

• Daarna kijk je of je fiets ook veilig is. 

• Tijd voor de echte praktijktoets! Samen met je vader, 

moeder of een andere volwassene fiets je de route naar 

de middelbare school of de verkeersexamenroute. Jij 

fietst voorop. Laat zien dat je weet hoe je veilig de route 

fietst. 

• Lees tot slot de tips van de brugklassers.

• Neem de ingevulde praktijktoets mee terug naar school 

om je juf of meester te laten zien hoe je het hebt gedaan.

Veel plezier!



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 fi ets

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 fi etspaden of 

fi etsstroken?

a. nee

b. ja, bij minder dan de helft

c. ja, bij ongeveer de helft

d. ja, bij bijna allemaal

nieuwe schoolroute
De routetest
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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.

Vergelijk je score met die van je klasgenoten. 

Hoe veilig vind je jouw route?             veilig

  deels veilig, deels onveilig

  onveilig 

Wat zijn 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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Niemand wil een bekeuring op de fi ets. Daar gaat je zakgeld. 

Kijk daarom goed of jouw fi ets wel aan de eisen voldoet. 

1. Fietscheck 

Als je naar je nieuwe school fi etst, moet je natuurlijk een 

veilige fi ets hebben. In het fi lmpje kun je zien hoe je je fi ets 

zelf kunt checken. Ga nu zelf aan de slag met onze handige 

digitale fi etscheck. Ga naar vvn.nl/� etscheck voor het 

fi lmpje en om de fi etscheck te doen. 

Check je fiets
vvn.nl/fietscheck

3. 

Bekijk alle gebreken samen. 

Wat moet er gebeuren, denk je?

   Ik kan het zelf oplossen.

   Mijn vader of moeder kan het oplossen.

   De fi etsenmaker kan het oplossen.

   Het is niet op te lossen. Ik heb een nieuwe fi ets nodig!

   Alles is al in orde. 

2. 

Maak een overzicht van de gebreken aan jouw fi ets en geef aan wat er moet gebeuren om het op te lossen.

Gebrek Wat moet er gebeuren?
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 Instructie 
Praktijktoets voor thuis

Wat fi jn dat je samen met je kind de praktijktoets 

voor thuis gaat doen. Hieronder vind je wat 

achtergrondinformatie over de punten waar je op 

moet letten als je achter je kind aanfi etst. Veel plezier 

en succes!

Zo zit dat…
als je fi etst

• Rijd altijd zoveel mogelijk rechts.

• Rijd nooit met meer dan twee naast elkaar.

• Als er een fi etsstrook is, moet je daarop fi etsen.

• Als er een fi etspad is, moet je op het fi etspad fi etsen.

• Bij een niet-verplicht fi etspad mag je zelf bepalen of je 

erop gaat rijden.

• Je mag niet op een busbaan fi etsen. Je mag niet op de 

stoep of het voetpad fi etsen.

Zo zit dat…
met afslaan als je fi etst

Als je links of rechts wilt afslaan, moet je altijd je hand uitsteken.

Rechts afslaan:
• Als je naar rechts wilt afslaan, steek je je 

rechterhand uit.

• Kijk altijd langs je rechterschouder of er iemand 

op de rechterstoep en/of rechts op de rijbaan 

loopt. In dat geval geldt de regel: rechtdoor op 

dezelfde weg gaat voor: je moet de voetganger 

dan voor laten gaan, voordat je afslaat.

• Als het veilig kan, maak je een kleine bocht 

naar rechts.

Links afslaan:
• Als je naar links wilt afslaan, moet je altijd eerst achterom-

kijken langs je linkerschouder.

• Als er geen verkeer achterop komt, steek je je linkerhand uit.

• Laat tegemoetkomers en achteropkomers op dezelfde weg 

voorgaan. (Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor.)

•  Geef zo nodig voorrang aan bestuurders uit de zijwegen.

•  Als het veilig kan, maak je een grote bocht naar links met 

beide handen aan het stuur.

Tips!
• Met de nieuwe examenapp krijgen kinderen een stap-

voor-stap voorbereiding op het praktisch Verkeers-

examen, maar ook op de ‘praktijktoets voor thuis’. 

Met opdrachten, � lmpjes en tips weten kinderen wat 

ze te wachten staat en gaan ze zelfverzekerd op pad.

• Fiets bij slecht weer en in het donker altijd goed ver-

licht en met felgekleurde re� ecterende kleding.

• Vervoer je bagage veilig (� etstas/rugzak, snelbinders).

• Fiets met je smartphone in vliegtuigmodus en veilig 

opgeborgen in je zak.

• Houd met beide handen je stuur goed vast.

• Stop voor een spoorwegovergang als de bellen rinke-

len en de lampen gaan branden en ga pas weer rijden 

als de bellen en lichten uit zijn.

• Voor meer tips kijk op: verkeersouders.nl/adviezen/

je-kind-veilig-naar-de-brugklas
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Meer weten over de regels en afspraken?
Ga naar examen.vvn.nl/verkeerskennis 

0885248800
info@vvn.nl
examen.vvn.nl

Zo zit dat…
met voorsorteren als er 
een fi etsopstelvak is

• Fietsers en brom fi etsers mogen bij rood licht in het 

opstelvak voor de auto’s wachten.

• Als het licht op groen springt, kunnen ze voor de auto’s 

wegrijden en afslaan.

• Je blijft zoveel mogelijk rechts in het opstelvak als je 

rechtsaf wilt.

• Je gaat in het midden of rechts staan als je rechtdoor wilt.

• Je gaat links staan als je linksaf wilt.

Zo zit dat…
met voorsorteren als er 
voorsorteervakken zijn

• Je mag in het linkervoorsorteervak gaan fi etsen.

• Kijk achterom voordat je naar het linkervoorsorteervak gaat.

• Blijf rechts in het linkervoorsorteervak.

Zo zit dat…
met voorsorteren als er geen 
voorsorteervak, fi etspad of fi etsstrook is

• Je mag tegen het midden van de weg gaan fi etsen.

• Kijk altijd eerst achterom.

• Is het onoverzichtelijk? Blijf rechts!

Praktijktoets opnieuw
Als je kind een van de volgende zaken doet, is het goed om de 

praktijktoets na wat extra oefening nog een keer te doen:

• Niet stoppen bij rood licht of stopbord

• Rood licht negeren bij een spoorwegovergang

• Zichzelf in gevaar brengen door geen voorrang te verlenen
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Het is tijd voor de echte test! Je gaat de nieuwe route van huis naar je nieuwe school zelf fi etsen als 

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

volwassene, fi 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 fi 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 fi 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.
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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 fi 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 fi etsen in een 
situatie (bijv. fi etspad, fi 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. 
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Jij bent niet de eerste leerling die naar een nieuwe school gaat. Heel veel leerlingen gingen je voor. Al die 

brugklassers moesten de nieuwe route naar school leren kennen. Zij geven je tips!

van brugklassers

1. 

Lees de tips van de brugklassers.

Wat ik erg gevaarlijk vind in het verkeer is haast. 

Zorg dat je altijd ruim de tijd hebt. Je hoeft dan 

niet te rennen, of snel over te steken, of op je fi ets 

te racen. En je hebt ruim de tijd om goed om je 

heen te kijken en te reageren op het andere verkeer. 

Door haast ben ik een keer tegen een openstaande 

autodeur gereden! Geen aanrader ;-)

Als ik met een oortje in naar muziek luister 

op de fi ets, droom ik altijd weg. Als dan iemand 

met zijn fi etsbel belt, ben ik altijd heel erg blij, 

zodat ik weet dat ik niet naar links moet gaan. Ik 

vind het daarom zo gek dat dan sommige mensen 

boos worden als ik bel. Het is gewoon voor je 

eigen veiligheid.

Oogcontact is erg belangrijk in het verkeer, dan 

weet je namelijk 100% zeker dat de ander jou 

ook heeft gezien! Als ik op de fi ets zit en niet 

zeker weet of de chauffeur me heeft gezien, 

steek ik altijd even m’n duim op. Ik krijg altijd een 

duim of een glimlach terug, leuk toch?

Soms is het moeilijk om rustig te blijven 

in het verkeer. Zeker in de grote steden denkt 

iedereen aan zichzelf. Probeer toch altijd te denken 

aan de regels, ook als anderen dat niet doen. 

Daarmee maak je het voor jezelf in ieder geval 

zo veilig mogelijk.

1. Jaïr

4. Naomi

3. Lisa

2. Michiel

Tips
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Wat ik heel belangrijk vind, is dat fi etsers aan 

de goede kant van de weg (en op het fi etspad) 

moeten fi etsen! Ik kwam een keer de bocht om 

en botste bijna tegen iemand op die aan de 

verkeerde kant fi etste! Dat had heel vervelend 

kunnen afl open!

Op een mooie middag fi etste ik door Amsterdam. 

Ik stond bij het verkeerslicht stil en was wat aan het 

dromen. Opeens viel ik van mijn fi ets. Door het dromen 

lette ik helemaal niet meer op het verkeer. Ik schrok 

daarvan en vanaf dat moment probeer ik veel beter op 

te letten en scherp te blijven, ook als ik stilsta.

2. 

In ieder verhaaltje zit een tip. Schrijf de tips kort in je eigen woorden op.

Tip 1: 

Tip 2: 

Tip 3: 

Tip 4: 

Tip 5: 

Tip 6: 

3. Wat is de beste tip die je hebt gekregen?

Omcirkel die tip.

Verder lezen?
Wil je meer weten over het leven als brugklasser? Lees dan deze leuke boeken.

5. Tess

6. Henry

Cito-stress, 
turntoppers en 
brugpiepers 
Gonneke Huizing

Alaska 
Anna Woltz

Hoe overleef ik 
de brugklas? 
Francine Oomen

Brugklassers! 
Caja Cazemier, 

Karel Eykman, 

Martine Letterie
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