
Hoe heet je? 

Hoe oud ben je?

Wat is jouw favoriete voertuig en waarom?

Wat vind je het leukst aan het verkeer? 

Hoe vaak ben je in het verkeer? 

Heb je weleens iets bijzonders meegemaakt in het verkeer? 

Heb jij een tip voor kinderen in het verkeer? 
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je pasfoto
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Zo gauw je de deur uitgaat 
en de stoep of de straat op 
stapt doe je mee aan het 
verkeer. En in het verkeer 
zijn allerlei regels die 
gelden voor iedereen. Ook 
voor jou!

We gaan de 
straat op, 
het verkeer 
in! 

Verkeer is overal, dus is 
het opletten geblazen, 
oren en ogen open! Auto’s 
en brommers gaan snel, 
voetgangers en fietsers 
gaan langzamer en er kan 

zomaar een ambulance 
met gillende sirenes 
aankomen. 
Als je de regels kent is het 
veilig en ook spannend op 
straat. Ga je mee?



Op straat is het druk. Het 
verkeer lijkt soms een 
warboel. Fietsen, bussen, 
trams en voetgangers lopen 
en rijden kriskras door 
elkaar. Toch is alles goed 
geregeld. 

Verkeersregels en 
verkeersborden 
zorgen ervoor dat 
de boel niet in het 
honderd loopt. 

Welkom
het

       in
verkeer!

De voetganger, de bakfietser, 
de postbode, de pizzabezorger 
en de brandweerman weten 
precies wat de afspraken zijn. 
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De stoep is voor voetgangers en zij zijn er de baas. Maar ook op 
de stoep gelden verkeersregels waar je je aan moet houden: je 
mag bijvoorbeeld niet fietsen op de stoep, maar je mag er wel 
spelen. De stoep is de veiligste plek in het verkeer. Daarom 
roept iedereen als je buiten gaat spelen: denk erom, op de stoep 
blijven, hoor!

Op 
de 
stoep
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Drukke 
boel

Op de stoep kom je wandelaars 
tegen, maar ook kinderen met 
steps, skeelers of driewielers. 
Op het fietspad rijden fietsers 
en soms ook brommers of 
longboards. Op de weg rijden 
auto’s, vrachtwagens, motoren 
en bussen. Op het spoor rijden 
treinen, op het water varen boten 
en in de lucht vliegen vliegtuigen. 

Waar je ook komt, 
je ziet altijd verkeer. 

Kun jij 
vijf voertuigen 

opnoemen die je 
tegenkomt op 

de weg? 

Al die mensen en voertuigen 
doen mee aan het verkeer. 
Verkeer is overal. Zelfs in het 
bos ben je niet alleen. Daar 
zijn wandelpaden, maar vaak 
ook ruiterpaden voor paarden 
en speciale weggetjes voor 
mountainbikes. 



Op het schoolplein

Als het schoolplein lekker 
groot is, kun je naspelen wat 
er in het verkeer gebeurt. En je 
kunt oefenen met fietsen met 
maar één hand aan het stuur of 
slalommen langs pionnen. Op 
sommige schoolpleinen is er zelfs 
een zebrapad. Net echt.
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De school van Amine, Hira en 
Emmy heeft wel tien soorten 
fietsen. Driewielers, loopfietsen en 
brandweerwagens. Op sommige 
fietsen kun je met z’n tweeën, op 
andere zelfs met drie of met vier. 
Het is leuk om een wedstrijd te 
houden. Wie het snelst langs de 
zandbak kan, of het vlugst door de 
wilgentuin stuurt. 

Op het schoolplein kun je 
rennen, springen, voetballen 

of in de zandbak spelen. 
En als je geluk hebt, 

kun je er ook fietsen. 
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Links-rechts-links 

Vaak zijn er verkeerslichten 
speciaal voor voetgangers. Dat 
is fijn, maar je moet toch altijd 
opletten of het verkeer op de weg 
wel voor je stopt.
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Wil je van de stoep naar de overkant? Als er 
een zebrapad is kijk je eerst naar links, dan 
goed naar rechts en ten slotte nog een keer 

naar links. Als iedereen wacht, mag jij over. 

Nu dragen de verkeersbrigadiers 
een oranje hesje en hebben 
ze een stopbord in hun hand. 
Vanaf tien jaar kun je zelf een 
verkeersbrigadier worden. Je 
krijgt een opleiding van de 
politie en wordt aangesteld door 
de burgemeester. Heel officieel.

Klaar? Over!
Bij scholen zie je soms 
verkeersbrigadiers die kinderen 
helpen met oversteken. Vroeger 
heetten die klaar-overs. Ze hadden 
een fluit en een rond bordje. Dat 
noemden ze een ‘spiegelei’. 



Stoepranden: Overgooien met 
een bal naar de overkant van de 
straat. Wie de stoeprand aan de 
overkant recht raakt, krijgt een 
punt. Als de bal terugrolt, krijg 
je een extra punt en mag je nog 
eens gooien. Daarna ruil je van 
kant. 
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Vroeger was het verkeer minder 
druk en speelden kinderen altijd 
op straat. Iedereen had een 
knikkerzak, een bal en kende 
veel straatspelletjes. Op de stoep 
werd busjetrap gespeeld. Of 
overlopertje. Dan kwam er een 
sliert kinderen voorbij die zong 
‘Wie doet er mee met overlopen?’ 

Busjetrap: Een soort 
verstoppertje met een bal. De bal 
wordt neergelegd en weggetrapt 
bij ‘de buut’. Wie de bal wegtrapt, 
moet hem halen en achteruit 
naar de buut teruglopen. De rest 
van de kinderen verstopt zich en 
probeert zonder gezien te worden 
terug bij de buut te komen. 
Buutvrij!

Overlopertje: Tikkertje waarbij 
je met veel kinderen tegelijk 
naar de overkant rent. Wie getikt 
wordt, is de nieuwe tikker. Je 
kunt ook afspreken dat iedereen 
die eenmaal getikt is, tikker 
blijft. 

Busjetrap 
en overlopertje

Tegenwoordig 
kun je niet overal 
meer op straat 
spelen, maar 
deze spelletjes 
kun je nog steeds doen op het 
schoolplein of in een straat 
zonder auto’s.


