Oefenen met voorrangsregels, gastles voor leerjaar 1 en 2
Wie mag eerst en waarom? Hoe zit het eigenlijk met de verkeersregels en voor wie gelden
ze?
Dit is een gastles waarbij de leerlingen oefenen met voorrangssituaties in een veilige,
gecontroleerde omgeving. In de klas worden eerst de voorrangsregels besproken en
voorgedaan. Vervolgens vindt het praktijkgedeelte plaats op een groots uitgezet
verkeersplein rondom of nabij de school. De leerlingen fietsen een aantal parcoursen waarbij
ze elkaar voorrang moeten geven. Deze fietsles is bedoeld om het fietsgebruik te stimuleren
en de zelfredzaamheid te vergroten.

Leerdoel
Na deze les hebben de leerlingen kennis over de belangrijkste voorrangsregels en hebben de
leerlingen geoefend om deze toe te passen. Tevens krijgen de leerlingen inzicht in risicovol gedrag
van elkaar en van henzelf.

Opbouw les
De gastdocent start in het klaslokaal met het doornemen van de verkeersregels en afspraken
in de vorm van een quiz. Tijdens de quiz worden voorrangssituaties besproken en
voorgedaan. Om de herkenbaarheid te vergroten worden foto’s uit de eigen schoolomgeving
gebruikt.
Vervolgens vindt het praktijkgedeelte plaats op een groots uitgezet verkeersplein rondom of
nabij de school. De leerlingen fietsen een aantal parcoursen waarbij ze elkaar voorrang
moeten geven en de juiste handelingen moeten verrichten.

Bijzonderheden les
Deze les wordt gegeven door twee verkeersdocenten. Tijdens de gehele les is een docent van school
ondersteunend aanwezig.
Voor het theoriegedeelte is een lokaal met beamer/digibord nodig.
Voor het praktijkgedeelte dienen leerlingen op de fiets naar school te komen. De mogelijkheid
bestaat om fietsen te huren en te laten bezorgen tegen zeer gunstig tarief.
Tevens is een flinke buitenruimte nodig. Dit kan een schoolplein zijn en/of parkeerplaats en/of
openbare (rustige) straat. Indien nodig moet vergunning aangevraagd worden. De verkeersleerkracht
kan hierbij helpen.

Voor wie?
De les is speciaal voor leerlingen die moeite hebben om theorie aan de praktijk te koppelen
en/of voor leerlingen die deze basiskennis niet hebben gekregen op de basisschool en/of
voor leerlingen die makkelijker leren door te doen.

Kosten?
Gratis voor de scholen Zuid-Holland. Namens Totally Traffic biedt OnderwijsAdvies deze gastles gratis
aan voor de scholen in heel Zuid-Holland. Klik op Totally Traffic voor een overzicht – en het
reserveren - van alle projecten en producten voor het voortgezet onderwijs in Zuid-Holland.
Kosten op aanvraag voor scholen buiten deze regio’s.

Voorbeelden uit het theoriegedeelte

Voorbeeld uit het praktijkgedeelte

