Rond een hindernis stappen die
het voetpad helemaal verspert
Soms zijn er hindernissen die de stoep helemaal
innemen. De leerlingen moeten in staat zijn om
veilig op de rijbaan rond de hindernis te stappen.
Tijdens de trainingen leren de kinderen dat ze

niet zonder kijken op de rijbaan mogen stappen
om zo’n hindernis te passeren en dat ze de juiste
techniek moeten toepassen om de hindernis veilig
voorbij te gaan.

De deelvaardigheden die tijdens Het Grote Voetgangersexamen gecontroleerd worden bij deze
vaardigheid zijn de volgende.

De voetganger:
àà stopt aan de hindernis;
àà kijkt om in de richting van de rijbaan;
àà wacht tot de rijbaan veilig is;
àà stapt kort om de hindernis heen.
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1. De vaardigheid
Om veilig en vlot langs een hindernis te stappen die het
voetpad helemaal inneemt, volgen de voetgangers de
volgende stappen:
1.

Stoppen bij de hindernis en
naar de stoeprand komen.

2. Naar links kijken op de rijbaan om
te zien of er geen verkeer aan komt.
3. Wachten tot de rijbaan veilig is.
4. Kort om de hindernis heen stappen op de rijbaan.
5. Terug op het voetpad komen en verder stappen.

2.	Trainen in een
beschermde omgeving
Nodig:
àà Maak een straat met stoeprandstroken en plaats
in het midden een hindernis die de stoep helemaal
verspert. Die hindernis kan bijvoorbeeld een vuilnisbak zijn.
Oefening:
àà Laat een aantal kinderen individueel of per twee
naar de hindernis toe stappen. De overige leerlingen kijken samen met jou naar de situatie.

3.	Trainen in het echte verkeer
Wil je deze vaardigheid trainen en testen in het echte verkeer, dan creëer je deze situatie best zelf. Je zet
een paar fietsen, vuilnisbakken of kegeltjes, maar best
op een plaats die zo weinig mogelijk gevaar en hinder
veroorzaakt.
Nodig:
àà Kies een rustige straat of wijk in de
schoolomgeving.

àà De twee leerlingen moeten volgens de vijf beschreven stappen rond de hindernis gaan.

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

àà Beoordeel samen met de leerlingen de oefening.

Oefening:
àà Laat een aantal kinderen individueel of per twee
naar de hindernis toe stappen.

àà De leerlingen moeten volgens de vijf beschreven
stappen rond de hindernis stappen.
àà Beoordeel samen met de leerlingen de oefening.
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