Beste ouders van L6,
Er zijn 6 vaardigheden die voor het grote fietsexamen van 6 juni geoefend moeten worden.
Jullie kinderen hebben ze al met pro Velo op de Dageraadplaats en in het verkeer geoefend en
binnenkort ook in kleine groepjes.
Je kan ze zelf aan de hand van de korte opsommingen hieronder en met het plannetje erbij ook nog
eens extra inoefenen.
Je kan ze als downloadbare fiche ook uitgebreider terugvinden op de website van de school.
1. Rechts op de rijbaan fietsen
DE FIETSER:
- rijdt altijd rechts op de rijbaan op voldoende afstand van geparkeerde auto’s;
- snijdt de bochten niet af;
- wijkt enkel links uit als er een hindernis op de rijbaan is of als hij een andere fietser inhaalt.
2. Rechts afslaan
DE FIETSER:
kijkt tijdig over de linkerschouder en blijft rechtdoor rijden;
steekt zijn rechterarm uit;
neemt een korte bocht naar rechts met beide handen aan het stuur.
3. Oversteken op een kruispunt met agent.
DE FIETSER:
- kijkt om, kijkt links en rechts, en houdt rekening zowel met achteropkomend verkeer als met
tegenliggers;
- steekt zijn linkerarm uit;
- neemt een wijde bocht met beide handen aan het stuur;
- komt in de linkerzijstraat aan de rechterkant van de rijbaan uit.
4. Langs een hindernis fietsen
DE FIETSER:
- vertraagt en kijkt om over de linkerschouder;
- stopt als er achterop- of tegemoetkomend verkeer een gevaar oplevert;
- steekt de linkerarm uit;
- wijkt uit naar links en houdt +/- 1 m afstand;
- neemt zijn plaats weer in rechts op de rijbaan.
5. Voorrang verlenen (op een kruispunt zonder verkeerstekens)
DE FIETSER:
- rijdt rechts op de rijbaan;
- vertraagt en kijkt of er een bestuurder van rechts komt;
- stopt indien nodig om voorrang te verlenen.
6.Oversteken op een zebrapad met een gemachtigd opzichter.
DE FIETSER:
- vertraagt als hi jeen rotonde nadert
- verleent voorrang aan het verkeer dat zich al op de rotonde bevindt
- fietst naar het midden van de rechterrijstrook op de rotonde
- steekt tijdig de rechterarm uit als hij de rotonde verlaat
- verleent voorrang aan voetgangers op het (eventuele) zebrapad

