Oversteken tussen
geparkeerde auto’s
Vanop het voetpad kun je niet naar het verkeer
kijken als er geparkeerde auto’s langs het voetpad staan. Bovendien kunnen automobilisten
kinderen achter geparkeerde auto’s ook moeilijk
zien door hun kleine gestalte. Oversteken in zo’n
situatie is niet ideaal. Maar soms is het onvermijdelijk en daarom is het belangrijk om de
kinderen aan te leren om zo veilig mogelijk tussen
geparkeerde auto’s over te steken.

De deelvaardigheden die tijdens Het Grote Voetgangersexamen gecontroleerd worden zijn de
volgende.
De voetganger:
àà kijkt of er een bestuurder zit in de auto’s
waar hij tussen gaat staan;
àà stopt aan de kijklijn;
àà kijkt naar links naar het dichtstbijzijnde
verkeer;
àà kijkt naar rechts;
àà kijkt opnieuw naar links;
àà kijkt nogmaals naar rechts;
àà steekt recht over en kijkt in het midden
van de rijbaan opnieuw naar rechts;
àà stapt goed door, maar rent niet.
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1. De vaardigheid
Om een beter zicht te krijgen op het verkeer (maar ook om
zelf te worden opgemerkt) zullen de kinderen het voetpad
moeten verlaten en plaats nemen langs een denkbeeldige
stoplijn of kijklijn. Die bevindt zich op de rijweg langs de
geparkeerde auto’s.
Als kinderen willen oversteken tussen geparkeerde auto’s, moeten ze kunnen inschatten of de auto klaar staat
om te vertrekken.
àà Zit er een bestuurder in de auto?

àà Draait de motor?
àà Rookt de uitlaatpijp?
ààBranden de achteruitrijdlichten
of de remlichten?
Nadien verloopt het oversteken volgens de
regels van de kunst, in zeven tellen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

links;
rechts;
links;
rechts;
links en stappen;
rechts en stappen;
flink doorstappen.

àà In sommige auto’s staan kinderen.
àà De andere leerlingen steken zo vaak mogelijk over.
Dat mogen ze alleen doen tussen auto’s zonder
chauffeur.
àà Laat sommige leerlingen in en uit hun auto stappen.

3. Trainen in het echte verkeer
Wil je het oversteken tussen geparkeerde auto’s trainen
en testen in het echte verkeer, dan creëer je deze situatie best zelf. Je zet een opstelling met wagens in scène
op een plaats die zo weinig mogelijk gevaar en hinder
veroorzaakt. Je kunt hiervoor je eigen wagen gebruiken
of medewerking vragen aan collega’s, buurtbewoners,
verkeersouders, …
Nodig:
àà Kies een rustige straat of wijk in de schoolomgeving.

àà Zorg voor extra begeleiding (gemachtigde opzichter,
collega, verkeersouder, … ).

2. Trainen van verkeersgedrag
in een beschermde omgeving
Nodig:
àà 4 x 14 afgeplatte kegels (vier verschillende kleuren)

àà Stoeprandstroken
Oefening:
àà Leg twee stoeprandstroken evenwijdig aan elkaar
met een tussenruimte van 4 à 6 meter.

àà Leg telkens 14 afgeplatte kegels in een rechthoek
en plaats er zo vier achter elkaar, dit zijn auto’s.

Oefening:
àà Steek eerst zelf een paar keer over terwijl je de zeven
tellen hardop mee zegt.

àà Laat een aantal kinderen individueel of per twee
oversteken en hardop meetellen.
àà De overige leerlingen kijken samen met jou naar de situatie. Beoordeel samen met de leerlingen de oefening.
àà Stuur bij waar nodig en zorg ervoor dat ieder kind
een aantal keer heeft overgestoken.
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