
EINDTERMEN JONGSTE KLEUTERS 

kunnen de gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere 
schoolomgeving lokaliseren 

- kls worden op gevaar verkeer gewezen tijdens 
wandelingen 
 
 

 

beschikken over voldoende reactiesnelheid, 
evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie als 
voetganger/fietser. 

- reactiespelletjes rood-groen    
signaal/stopbord/fluitsignaal 
-spelletjes om evenwicht en coördinatie te oefenen via 
parcours,loopfietsen 

 

kennen de verkeersregels voor fietsers en voetgangers 

-wordt aangebracht tijdens wandelingen 
-prentenboeken zoals 'jules op de fiets', 'Anna in het 
verkeer', 'Kaatje op de fiets' 

 

kunnen zich zelfstandig en veilig verplaatsen langs een 
voor hen vertrouwde route 

 actie: helm op, fluo top 

tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden 
met andere weggebruikers 

  

kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiende 
autogebruik en kunnen de voor- en nadelen van 
mogelijke alternatieven vergelijken 

 Sam de verkeersslang 

kunnen een eenvoudige route uitstippelen met het 
openbaar vervoer 

  

Schoolniveau  

  

 



EINDTERMEN OUDSTE KLEUTERS 

kunnen de gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere 
schoolomgeving lokaliseren 

  

beschikken over voldoende reactiesnelheid, 
evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie als 
voetganger/fietser. 

omloopparcours op de speelplaats met fiets en 
voetgangers 
reactiespelletjes spelen: tikspel, overloopspel, 
volgspel, spel met bal, momenten in turnzaal 
 

fietsen tijdens de speeltijd 

kennen de verkeersregels voor fietsers en voetgangers 

 Verkeerspark 
Fietstocht naar Zoetwaterpark 

kunnen zich zelfstandig en veilig verplaatsen langs een 
voor hen vertrouwde route 

wandelmomenten naar het speelweide actie: helm op, fluo top 
 

tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden 
met andere weggebruikers 

wandelmomenten naar het speelweide   

kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiende 
autogebruik en kunnen de voor- en nadelen van 
mogelijke alternatieven vergelijken 

 Sam de verkeersslang 

kunnen een eenvoudige route uitstippelen met het 
openbaar vervoer 

  

 

  



 

EINDTERMEN 1STE KLAS 

kunnen de gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere 
schoolomgeving lokaliseren 

 

• bij thema 'pictogrammen': welke 
pictogrammen in de schoolomgeving  
vertellen iets over het verkeer 

• bij thema 'gevaarlijk' (ankers): welke 
pictogrammen geven een gevaarlijke situatie 
in het verkeer aan 

 

beschikken over voldoende reactiesnelheid, 
evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie als 
voetganger/fietser. 

 Meester op de fiets (SVS) < fietsvaardigheidstraining 

kennen de verkeersregels voor fietsers en voetgangers 

 Verkeerspark:  

• plaats van de fietser op de rijweg (rechts 
houden !) 

• verkeersborden (je moet, je mag niet, opgelet, 
hier is) 

kunnen zich zelfstandig en veilig verplaatsen langs een 
voor hen vertrouwde route 

 • actie: helm op, fluo top 

• veilig oversteken in de schoolomgeving o.b.v. 
agent 

tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden 
met andere weggebruikers 

 Verkeerspark: praktijkgedeelte  
(andere weggebruikers=klasgenoten) 

kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiende 
autogebruik en kunnen de voor- en nadelen van 
mogelijke alternatieven vergelijken 

 Sam de verkeersslang 

kunnen een eenvoudige route uitstippelen met het 
openbaar vervoer 

  



 

EINDTERMEN 2DE KLAS 

kunnen de gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere 
schoolomgeving lokaliseren 

Leerwandeling 'De omgeving van mijn school'  

beschikken over voldoende reactiesnelheid, 
evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie als 
voetganger/fietser. 

 Meester op de fiets - fietsvaardigheidstraining 

kennen de verkeersregels voor fietsers en voetgangers 

 verkeerspark: plaats van de fietser op de rijweg 

kunnen zich zelfstandig en veilig verplaatsen langs een 
voor hen vertrouwde route 

 actie: helm op, fluo top 

tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden 
met andere weggebruikers 

 verkeerspark: praktijkgedeelte  
(andere weggebruikers=klasgenoten) 

kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiende 
autogebruik en kunnen de voor- en nadelen van 
mogelijke alternatieven vergelijken 

 Sam de verkeersslang 

kunnen een eenvoudige route uitstippelen met het 
openbaar vervoer 

  

 

  



 

EINDTERMEN 3DE KLAS  

kunnen de gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere 
schoolomgeving lokaliseren 

  

beschikken over voldoende reactiesnelheid, 
evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie als 
voetganger/fietser. 

 Meester op de fiets - fietsvaardigheidstraining 

kennen de verkeersregels voor fietsers en voetgangers 

 verkeerspark: plaats van de fietser op de rijweg, 
verkeersborden, verkeerslichten, wegmarkeringen 

kunnen zich zelfstandig en veilig verplaatsen langs een 
voor hen vertrouwde route 

 actie: helm op, fluo top 

tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden 
met andere weggebruikers 

 verkeerspark: praktijkgedeelte  
(andere weggebruikers=klasgenoten) 

kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiende 
autogebruik en kunnen de voor- en nadelen van 
mogelijke alternatieven vergelijken 

 Sam de verkeersslang 

kunnen een eenvoudige route uitstippelen met het 
openbaar vervoer 

  

 



EINDTERMEN 4DE KLAS 

kunnen de gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere 
schoolomgeving lokaliseren 

  

beschikken over voldoende reactiesnelheid, 
evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie als 
voetganger/fietser. 

 Meester op de fiets - fietsvaardigheidstraining 

kennen de verkeersregels voor fietsers en voetgangers 

 verkeerspark: voorrangsregeling verkeerstrap.WO: 
fiets en zijn onderdelen, verkeersborden voor fietsers, 
voorrangsregels. 

kunnen zich zelfstandig en veilig verplaatsen langs een 
voor hen vertrouwde route 

 actie: helm op, fluo top 

tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden 
met andere weggebruikers 

 verkeerspark: praktijkgedeelte  
(andere weggebruikers=klasgenoten) 

kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiende 
autogebruik en kunnen de voor- en nadelen van 
mogelijke alternatieven vergelijken 

 Sam de verkeersslang 

kunnen een eenvoudige route uitstippelen met het 
openbaar vervoer 

  

 

  



 

EINDTERMEN 5DE KLAS 

kunnen de gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere 
schoolomgeving lokaliseren 

fietstocht door het dorp langs gevaarlijke punten  

beschikken over voldoende reactiesnelheid, 
evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie als 
voetganger/fietser. 

Veel uitstappen met de fiets en te voet  
+ oefenlessen rond fietsvaardigheden en 
fietsvaardigheidstraining op straat in de buurt van de 
school  

Meester op de fiets - fietsvaardigheidstraining 

kennen de verkeersregels voor fietsers en voetgangers 

De grote verkeerstoets + bijhorende lessenreeksen 
Zie website http://www.verkeerstoets.be/   

verkeerspark: algemene herhaling voorbereiding: de 
grote verkeerstoets 

kunnen zich zelfstandig en veilig verplaatsen langs een 
voor hen vertrouwde route 

De grote verkeerstoets + bijhorende lessenreeksen  
Fietsvaardigheidstraining 
Uitstappen met de fiets naar schaatsbaan, sporthal, 
beestenmarkt. 
 

actie: helm op, fluo top 

tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden 
met andere weggebruikers 

De grote verkeerstoets + bijhorende lessenreeksen  
Bij uitstappen met de fiets door het bos  
 

verkeerspark: praktijkgedeelte  
(andere weggebruikers=klasgenoten) 

kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiende 
autogebruik en kunnen de voor- en nadelen van 
mogelijke alternatieven vergelijken 

De grote verkeerstoets + bijhorende lessenreeksen  
spelkoffer mobiliteit 

Sam de verkeersslang 

kunnen een eenvoudige route uitstippelen met het 
openbaar vervoer 

In de klas als voorbereiding wanneer we met de lijnbus 
naar het provinciehuis gaan en wanneer we met de 
trein naar wonen op het dak naar Brussel gaan.  

 

 

http://www.verkeerstoets.be/


EINDTERMEN 6DE KLAS 

kunnen de gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere 
schoolomgeving lokaliseren 

fietstocht door het dorp langs gevaarlijke punten  
als voorbereiding op het fietsexamen  
fietsexamen in de schoolomgeving 

 

beschikken over voldoende reactiesnelheid, 
evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie als 
voetganger/fietser. 

Uitstappen met de fiets Meester op de fiets - fietsvaardigheidstraining 

kennen de verkeersregels voor fietsers en voetgangers 

Thema - veilig in het verkeer met de fiets 
(contractwerk a.h.v. de website www.traphetaf.be )  

verkeerspark: algemene herhaling, 
richtingsverandering, voorrangsregels, …  

kunnen zich zelfstandig en veilig verplaatsen langs een 
voor hen vertrouwde route 

individueel afleggen van fietsexamen actie: helm op, fluo top 

tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden 
met andere weggebruikers 

Thema - veilig in het verkeer met de fiets 
(contractwerk a.h.v. de website www.traphetaf.be)  
Praktische les - invoegen met de fiets + toepassing bij 
fietsuitstap en fietsen door het bos 

verkeerspark: praktijkgedeelte  
(andere weggebruikers=klasgenoten) 

kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiende 
autogebruik en kunnen de voor- en nadelen van 
mogelijke alternatieven vergelijken 

Thema - veilig in het verkeer met de fiets 
(contractwerk a.h.v. de website www.traphetaf.be)  
Namiddag werken met de spelkoffer mobiliteit 

Sam de verkeersslang 

kunnen een eenvoudige route uitstippelen met het 
openbaar vervoer 

Thema - veilig in het verkeer met de fiets 
(contractwerk a.h.v. de website www.traphetaf.be)  
Gekaderd in WO-thema's of wiskunde  

 

 

  

http://www.traphetaf.be/
http://www.traphetaf.be/
http://www.traphetaf.be/
http://www.traphetaf.be/


 

EIND- 
TERMEN 

JONGSTE 
KLEUTERS 

OUDSTE 
KLEUTERS 

1 2 3 4 5 6 SCHOOL-
NIVEAU 

kunnen de 
gevaarlijke 
verkeerssituat
ies in de 
ruimere 
schoolomgevi
ng lokaliseren 

         

beschikken 
over 
voldoende 
reactiesnelhei
d, 
evenwichtsbe
houd en 
gevoel voor 
coördinatie als 
voetganger/fi
etser. 

        Meester op de 
fiets - 
fietsvaardighei
dstraining 

kennen de 
verkeersregels 
voor fietsers 
en 
voetgangers 

        verkeerspark: 
algemene 
herhaling, 
richtingsveran
dering 

kunnen zich 
zelfstandig en 
veilig 
verplaatsen 
langs een voor 
hen 
vertrouwde 
route 

        actie: helm 
op, fluo top 

tonen zich in 
hun gedrag 
bereid 

        verkeerspark: 
praktijkgedeel
te  



rekening te 
houden met 
andere 
weggebruikers 

(andere 
weggebruikers
=klasgenoten) 

kennen de 
belangrijkste 
gevolgen van 
het groeiende 
autogebruik 
en kunnen de 
voor- en 
nadelen van 
mogelijke 
alternatieven 
vergelijken 

        Sam de 
verkeersslang 

kunnen een 
eenvoudige 
route 
uitstippelen 
met het 
openbaar 
vervoer 

         

 

 


