Lestip
Groep 7/8
10-15 minuten

Praktijkles links afslaan op een kruispunt
Wat heb je nodig?
• krijt en/of pylonen
• 1 à 2 begeleiders

Links afslaan op een kruispunt vraagt meer dan alleen goed kunnen fietsen. Kinderen moeten
de verkeersregels toepassen, omkijken, anticiperen, sturen en dat alles in de juiste volgorde.
Oefening: links afslaan op een kruispunt zonder voorrangsborden
De kinderen oefenen op het schoolplein op een getekend kruispunt. Tijdens het oefenen
passen ze de regels over voorrang en voorgaan toe. Als de oefening goed gaat, kun je een
soortgelijk kruispunt in de wijk opzoeken, om het geoefende in de praktijk toe te passen.

Tijd per groep van 12 leerlingen: 10 à 15 min.
Benodigde ruimte: 10 bij 10 meter
Korte beschrijving: de leerlingen fietsen achter
elkaar naar het kruispunt en slaan daar links af.
Eerst kijken ze over de linkerschouder achterom, om
te zien of er verkeer aankomt. Ze steken de hand uit,
om aan te geven welke richting ze op gaan. Dan
kijken ze zowel naar rechts als recht vooruit. Als de
weg vrij is maken ze de bocht naar links. Dit doen ze
met twee handen weer aan het stuur. Als dat goed
gaat, gaan ze voorsorteren. Dat betekent dat ze ruim
voor het kruispunt tegen de as van de weg gaan
rijden. Tijdens het voorsorteren houden ze het stuur
weer met twee handen vast.

Uitbreiding 1: laat een fietser van rechts komen.
Nu moet er ook voorrang worden gegeven.
Uitbreiding 2: laat een fietser tegemoet komen
rijden. Of laat een voetganger op dezelfde weg
rechtdoor gaan. Hierdoor wordt de oefening nog
uitdagender.
Doel: de kinderen oefenen in een veilige situatie
het links afslaan op een kruispunt, met en zonder
voorsorteren. Tevens oefenen ze het toepassen van
de voorrangsregels.
Aandachtspunten: de kinderen moeten goed koers
houden tijdens het fietsen en bij het afslaan de
bocht naar links niet te krap maken.

Oefenen in de wijk
Zorg voor twee begeleiders per groepje van 12 kinderen.
Eén begeleider fietst voorop, de tweede begeleider
fietst achteraan. De begeleiders dragen bij voorkeur
veiligheidshesjes. Maak voor de fietstocht naar een
kruispunt in de buurt goede afspraken over het groepsfietsen. Zoek op het kruispunt eerst een veilige plek
om het kruispunt te bekijken en de voorrangsregels te
bespreken. Laat de kinderen daarna in kleine groepjes
met een begeleider over het kruispunt fietsen vanuit
verschillende richtingen, zoals ze dat geoefend hebben
op het schoolplein.

