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Zo zit dat... printblad
les  

1 & 2
Lees en leer de verkeersregels en -afspraken.

Gebruik dit printblad tijdens de lessen.
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Dit ontdek je – les 1:

1. Ik kan uitleggen hoe de voorrang is geregeld op gewone kruisingen. 
2. Ik kan uitleggen hoe de voorrang is geregeld op voorrangskruisingen. 
3. Ik besef dat ander verkeer zich niet altijd aan de afspraken houdt. 
4. Ik wil de gevolgen van fouten van anderen voorkomen door een veiligere keuze te maken. 

Regels en afspraken - les 1

Zo zit dat… met voorrangskruisingen 
• Op voorrangskruisingen staan voorrangsborden. 
• Bij sommige voorrangsborden moet je voorrang geven. 
• Bij andere voorrangsborden moet je voorrang krijgen.  

Zo zit dat… met voorrangsborden  

• Voorrangsweg. Als je rijdt (fietst), moet je voorrang 
krijgen van iedereen die uit de zijweg komt rijden.  

• Einde voorrangsweg  
 

• Als je rijdt (fietst), moet je voorrang krijgen van ieder-
een die uit de zijstraat komt rijden.  

• Je moet voorrang krijgen van iedereen die van 
links of rechts komt rijden. Bij dit bord staan 
altijd haaientanden op het wegdek  

• Stopbord. Als je rijdt (fietst), moet je stoppen voor 
de stopstreep. Ook als er niets aan komt rijden. Geef 
voorrang aan iedereen die van links of rechts komt 
rijden. 

 

Zo zit dat… met voorrang bij gewone kruisingen 

• Een gewone kruising is een kruising zonder voorrangsborden. 

• Bij een gewone kruising: 

- moet je voorrang geven aan iedereen die van rechts komt rijden;  

- moet je voorrang krijgen van iedereen die van links komt rijden.

•  Verder geldt: de weg en het fietspad moeten verhard zijn (dus van 

steen of asfalt). 
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Dit ontdek je – les 2:

1. Ik kan voorbeelden van voorgaan noemen. 
2. Ik weet wat verkeersdeelnemers kunnen doen om een situatie veiliger te maken. 
3. Ik laat zien dat ik me bij een kruising aan de voorgaanafspraken houd. 
4. Ik wil gevaarlijke situaties voorkomen door een veiligere keuze te maken. 

Regels en afspraken - les 2

Zo zit dat... met voorgaanafspraken voor bestuurders
Voorgaanafspraken gelden:
• voor bestuurders en voetgangers;
• als je te maken krijgt met bestuurders of voetgangers die niet 

uit een zijweg komen. 

Voorgaanafspraken:
• Je mag voorgaan als er iemand uit een uitrit komt.
• Je mag voorgaan als iemand van een parkeerplaats komt.
• Je mag voorgaan als iemand achteruitrijdt.
• Je moet voertuigen met een blauw zwaailicht en sirene voor 

laten gaan.
• Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor.
• Je moet een bus voor laten gaan als die binnen de bebouw-

de kom wil wegrijden bij de halte.
• Je mag voorgaan als die buiten de bebouwde kom wil wegrij-

den bij de halte.
• Je mag voorgaan als er iemand uit een onverharde weg 

(zandweg) komt rijden. 
• Mensen die op het zebrapad oversteken of willen gaan over-

steken moet je voor laten gaan.
• Je moet mensen die slecht kunnen lopen, slecht zien of blind 

zijn voor laten gaan bij het oversteken.
• Kleine bocht gaat voor grote bocht.
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