(mailtje voor het einde van deze week)
Beste ouders,
Er zijn 7 vaardigheden die voor het grote voetgangersexamen van 6 juni geoefend moeten
worden.
Jullie kinderen hebben ze al met Jokke op de speelplaats/ Dageraadplaats geoefend en deze
week ook al in kleine groepjes met ouders.
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. Rond een hindernis stappen die het voetpad helemaal verspert.
(deze hindernis zet je zelf in een rustige straat)
- de kinderen moeten in staat zijn om veilig op de rijbaan rond de hindernis te stappen.
De kinderen moeten in 5 stappen rond de hindernis stappen.
1. Je stopt bij de hindernis en stapt naar de stoeprand.
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. Oversteken op een zebrapad
Dit gebeurt in 7 stappen
Voor je oversteekt kies je een (denkbeeldige) startlijn, een veilige plaats waar je stilstaat
voor je oversteekt.
1. Kijk eerst links. Het dichtsbijzijnde verkeer komt immers van links.
2. Kijk daarna naar rechts. Van die kant kan er ook verkeer komen. Als er verkeer komt
wacht je tot het voorbij is.
3. Kijk daarna opnieuw naar links.
4. Kijk opnieuw naar rechts. Als er verkeer komt, begin je weer bij stap 1.
5. Als er geen verkeer is, steek je recht over, terwijl je naar links blijft kijken tot voor de
helft van de rijbaan. Ren niet en hou je hoofd rechtop.
6. In het midden van de rijweg kijk je weer naar rechts. Als er verkeer komt, kun je
eventueel nog stoppen.
7. Als de kust veilig is, stap je flink door tot aan de overkant. Je blijft wel opletten voor
het verkeer.
Je leert dit het best aan door het eerst zelf voor te doen terwijl je de 7 stappen (verkort) hardop
mee zegt. Daarna laat je je kind dit doen terwijl hij/ zij het hardop zegt.
1. links
2. rechts
3. links
4. rechts
5. links en stappen
6. rechts en stappen

7. flink doorstappen.
3. Oversteken op een kruispunt met agent.
Als een agent het verkeer regelt gaan zijn bevelen boven alle andere regels, borden,
markeringen en verkeerslichten.
- Op het voetgangersexamen komt er een agent om dit met de kinderen te oefenen –
Je kan dit eventueel eens oefenen op de Dageraadplaats. (te gevaarlijk om zelf agent te
spelen in het echte verkeer).
1. Je stopt aan de stoeprand
2. Wie evenwijdig met de armen van de agent stapt, mag oversteken
3. Wie de armen van de agent dwarst, moet stoppen en wachten
4. Als de agent 1 arm omhoog steekt, mag niemand het kruispunt opstappen. Als je nog
op het kruispunt bent, moet je het ontruimen.
4. Oversteken op een T-kruispunt zonder zebrapad, verkerslichten of politieagent
Op kruispunten moet je niet alleen naar links en rechts kijken. Je moet er in alle richtingen
rondkijken en goed luisteren of je het verkeer hoort aankomen. We bouwen verder op het
oversteken in 7 tellen.
Voor je oversteekt, kies je een veilige plaats waar je stilstaat.
1. Je kijkt naar links
2. kijkt naar rechts
3. kijkt opnieuw naar links en dan naar achter
4. kijkt nogmaals naar rechts
5. kijkt naar links en naar achter en steekt loodrecht over
6. kijkt in het midden van de rijbaan nogmaals naar rechts
7. stapt goed door, maar rent niet
5. Oversteken tussen geparkeerde auto’s
Oversteken tussen geparkeerde auto’s is eigenlijk te vermijden, maar soms kan het niet anders
en daarom is het belangrijk om dit toch juist aan te leren
De kinderen moeten eerst het voetpad verlaten en tot aan de rand van de geparkeerde auto’s
komen staan om naar het verkeer te kunnen kijken. (even stoppen)
Het is belangrijk dat ze kunnen inschatten of de auto’s waar ze tussen staan, klaar staan om te
vertrekken. Zit er een bestuurder in de auto’s waar je tussen staat? (dan oogcontact maken)
Dan de 7 stappen volgen:
1. links
2. rechts
3. links
4. rechts
5. links en stappen
6. rechts en stappen
7. flink doorstappen
6.Oversteken op een zebrapad met een gemachtigd opzichter.
Dit wordt op het examen geoefend met een gemachtigd opzichter.
Belangrijk om te weten.
- De voetganger stopt aan de stoeprand.

- Wacht tot de gemachtigd opzichter in het midden van de rijbaan staat en het verkeer
heeft stilgelegd.
- Volgt de aanwijzingen
- Blijft aandachtig tijdens het oversteken.
7.Oversteken op een kruispunt met verkeerslichten
Om veilig en vlot het zebrapad bij verkeerslichten over te steken, volg je de volgende stappen.
1. stoppen aan de stoeprand
2. oversteken als het groen is, blijven wachten als het rood is.
3. steeds aandachtig zijn bij het oversteken. (er bestaat altijd de kans dat andere
weggebruikers de verkeerslichten niet opmerken of negeren)
* We oefenen het oversteken met een verkeerslicht dat je met een drukknop kan
beïnvloeden.Vertel hen dat er niet met de drukknop gespeeld mag worden.

