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Zo zit dat... printblad
Lees en leer de verkeersregels en -afspraken.

Gebruik dit printblad tijdens de lessen.
les  

3 & 4
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Dit ontdek je – les 3:

1. Ik kan aangeven wat voor een fietser de veiligste plaats op de weg is.
2. Ik kan aangeven waar ik het beste kan lopen.
3. Ik laat zien dat ik steeds de veiligste plaats op de weg kies.
4. Ik besef dat ik met mijn keuzes de situatie veiliger kan maken.

Regels en afspraken - les 3

Zo zit dat… met de goede plaats als je loopt
• Als je loopt, hoor je op de stoep.
• Is er geen stoep? Loop dan op het fietspad of de fietsstrook.
• Is er ook geen fietspad of fietsstrook? Dan mag je op de rij-

baan lopen. Je mag hier zelf weten of je links of rechts loopt. 
Kies de veiligste kant.

Zo zit dat… met de veiligste plaats om te lopen
• Kies de kant waar je van de rijbaan af kunt. Omdat er gras ligt 

of een berm.
• Kies de kant waar je het verkeer goed kunt zien aankomen. 

En waar het verkeer jou kan zien aankomen.
• Loop rechts als de rijbaan een bocht naar links maakt.
• Loop links als de rijbaan een bocht naar rechts maakt.
• Blijf aan de kant lopen die je hebt gekozen.

Zo zit dat… als je fietst
• Rijd altijd zoveel mogelijk rechts.
• Rijd nooit met meer dan twee naast elkaar.
• Als er een fietsstrook is, moet je daarop fietsen.
• Als er een fietspad is, moet je daarop fietsen.
• Bij een niet-verplicht fietspad, mag je zelf kiezen of je er gaat 

fietsen.
• Je mag niet op een busbaan, de stoep of het voetpad fietsen.
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Dit ontdek je – les 4:

1. Ik kan voorbeelden van voorgaan noemen.
2. Ik kan uitleggen wanneer voetgangers en fietsers voor mogen gaan.
3. Ik besef dat ander verkeer afgeleid kan zijn.
4. Ik laat zien dat ik mijn gedrag aanpas in een gevaarlijke verkeerssituatie.

Regels en afspraken - les 4

Zo zit dat… met rechtdoor op dezelfde weg
Bij deze afspraak geldt:
• Je bent met iemand op dezelfde weg. Jij gaat rechtdoor, de 

ander slaat af. Jij mag voor.
• Je bent met iemand op dezelfde weg. Jij slaat af, de ander 

gaat rechtdoor. Je moet de ander voor laten gaan.

Zo zit dat… met een onverharde weg
• Een weg of fietspad zonder steen of asfalt, heet onverhard.
• Op een kruising van een verharde weg met een onverharde 

weg, gelden de volgende voorrangsafspraken:
• rijd je op de onverharde weg: je moet voorrang geven aan 

bestuurders op de verharde weg.
• rijd je op de verharde weg: je moet voorrang krijgen van 

bestuurders op de onverharde weg.
• Voor voetgangers geldt: je moet altijd voorrang geven aan 

iedereen die uit de zijweg komt rijden. Het maakt niet uit of 
die weg verhard of onverhard is.

Zo zit dat… met voorgaan bij een zebrapad
• Als je wilt oversteken bij het zebrapad, mag je voorgaan als 

het verkeer nog op tijd voor je kan stoppen.
• Als je op de fiets bij het zebrapad komt, moet je iedereen die 

daar wil oversteken voor laten gaan.
• Als je op de fiets bij een zebrapad komt, mag je een auto die 

daar gestopt is niet voorbijrijden.

Zo zit dat… met voorgaan bij uitritten
• Kom je uit een uitrit, dan moet je iedereen van links en rechts 

voor laten gaan.
• Komt iemand uit een uitrit rijden, dan mag jij voorgaan.
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