Educatieve fietsroute, gastles voor leerjaar 1 en 2
Vanaf waar is het handig om je hand uit te steken en wanneer heb je weer twee handen aan het
stuur? Hoe zorg je ervoor dat een auto voor je stopt als jij voorrang hebt?
Dit is een greep uit de vragen waar tijdens deze les antwoord op komt. 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. Deze fietsles kan op maat worden aangeboden
om bijvoorbeeld een route te oefenen naar een zelfgekozen bestemming, bedoeld om het
fietsgebruik te stimuleren en de zelfredzaamheid te vergroten.

Leerdoel
De leerlingen kennen de belangrijkste verkeersregels van diverse verkeerssituaties op de fietsroute
en hebben geoefend om deze toe te passen. De leerlingen weten welke handelingen nodig zijn bij
bijvoorbeeld afslaan en kunnen dit toepassen in de praktijk. De leerlingen krijgen inzicht in
gevaarlijke verkeerssituaties en in verkeers(on)veilig gedrag

Opbouw les
De gastles start in het klaslokaal met het doornemen van de verkeersregels, verkeersafspraken en
een aantal verkeersborden in de vorm van een quiz. Deze quiz bevat foto’s van de kruispunten op de
route. Van elk kruispunt worden de voorrangsregels en de handelingen die nodig zijn besproken
en/of nagespeeld. De route beslaat een rondje om de school, of een bestemming naar keuze en
bevat zoveel mogelijk verschillende voorrangssituaties.
Vervolgens wordt de route gefietst met de hele klas of in kleine groepjes waarbij regelmatig langs de
route gestopt wordt zodat de leerlingen de situatie rustig in zich op kunnen nemen en/of een deel
van de route zelfstandig kunnen oefenen. Er bestaat een mogelijkheid om de dag/les af te sluiten
met het individueel afleggen van de fietsroute bijvoorbeeld in de vorm van een praktijkexamen.
Lesduur: 90-100 minuten

Bijzonderheden les
Deze les wordt gegeven door twee verkeersdocenten. Tijdens de gehele les is een docent van school
ondersteunend aanwezig.
De school kan vooraf een aantal verkeerssituaties uit de schoolomgeving aandragen, die de
gastdocent in de educatieve fietsroute verwerkt.
Voor het theoriegedeelte is een lokaal met beamer/digibord nodig.
Voor het praktijkgedeelte dienen leerlingen op de fiets naar school te komen en beschikken de
leerlingen over de basisvaardigheden van het fietsen. De mogelijkheid bestaat om fietsen te huren
en te laten bezorgen tegen zeer gunstig tarief.

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.

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.

