Lestip
Alle groepen
10-30 minuten

“Oh nee, het regent! En ik moest net op de fiets weg.”
Hoe kun je rekening houden met het weer als je ergens naartoe moet op de fiets?
In de herfst en de winter is het vroeg donker en er zijn vaak wisselende weersomstandigheden.
Het kan bijvoorbeeld:
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Kies drie weersomstandigheden uit het lijstje hierboven en bedenk waar je rekening mee moet
houden als je gaat fietsen in deze weersomstandigheden. Waar moet je bijvoorbeeld aan denken
als het buiten mistig is en wat doe je aan als het buiten heel hard regent?

Voor de leerkracht:
Kies of je de opdracht als individuele opdracht inzet of in kleine groepjes. Bepaal de vorm aan de
hand van de leeftijd van de leerlingen: moeten de leerlingen de antwoorden vertellen, opschrijven,
tekenen? Geef de leerlingen de tijd om het uit te werken en bespreek daarna klassikaal de
antwoorden per type weer. Wellicht kunnen de leerlingen samen werken aan een
samenvatting die in de klas kan worden opgehangen, ter herinnering.

Printblad

“Oh nee, het regent! En ik moest net op de fiets weg.”
Hoe kun je rekening houden met het weer als je ergens naartoe moet op de fiets?

(Heel) hard
regenen

1.

2.

3.

Stormen

Onweren

Sneeuwen

IJzelen

(Heel) mistig
zijn

Antwoordenblad

Hoe kun je rekening houden met het weer als je ergens naartoe moet op de fiets?
Hierbij een opsomming van waar je rekening mee moet houden. Het is natuurlijk niet fout als de
leerlingen nog meer dingen bedenken; hoe veiliger, hoe beter!
Voor al deze weersomstandigheden geldt: lichten aan! Zowel voor- als achterop je fiets. En het is
natuurlijk belangrijk dat de fiets in orde is, zodat je veilig op weg kunt.
Donker
In het donker valt lichte of felgekleurde kleding goed op. Als je een jas met reflectiestrepen draagt,
zien anderen je nog eerder. Met je fiets val je op door reflectoren en verlichting. Doe je lichten op
tijd aan. Dat is in ieder geval als de straatlantaarns aangaan.
Regen, wind, storm en onweer
Draag regenkleding waarin je goed kunt bewegen. Zorg dat je geen last hebt van je capuchon. Heb
je harde tegenwind? Als je je stuur goed vasthoudt, slinger je minder. Heb je wind mee? Pas dan
op dat je niet te snel gaat. En rem op tijd!
Sneeuw en ijzel
Pas je snelheid aan en ga langzamer fietsen. Is het te glad? Stap dan af en ga lopen. Ga wat eerder
van huis, zodat je op tijd komt. Rijd niet vlak voor iemand langs en steek nooit onverwachts over,
want auto’s staan niet meteen stil als ze remmen. Doe handschoenen aan, want met heel koude
handen kun je minder goed remmen als je handremmen hebt.
Mist
Bij mist overdag val je goed op met donkere kleding. Bij mist in het donker valt lichte kleding
juist beter op. Felgekleurde kleding is altijd goed, overdag én in het donker. Doe altijd je
fietslichten aan als het mistig is. En kijk goed of je aan de juiste kant van de weg rijdt.

