
BIJLAGE 1: WERKBLAD 
Duurzaamheid 1

Oefening 1

Wat zijn de voor- en nadelen van elk vervoersmiddel? Zet een kruisje.  

  TE VOET MET DE FIETS  MET HET OPENBAAR 
VERVOER  

MET DE AUTO  

Het is goed voor het milieu 

Ik vertrek wanneer ik wil 

Ik blijf altijd droog en warm 

Het is goedkoop 

Ik kan binnenwegen nemen 

Het is gezond  

Het is een snelle verplaatsing  

Ik kan veel bagage meenemen 

Ik heb nooit file  

Ik ben kwetsbaarder  

Oefening 2

Welk vervoermiddel neem ik?   

  TE VOET MET DE FIETS  MET DE AUTO MET DE TREIN  

Naar de bakker om de hoek 

Naar de Zoo in Antwerpen 

Naar oma die 50 km verderop 
op het platteland woont  

Naar het zwembad dat 4 km 
verderop ligt  

Naar school  



BIJLAGE 1: WERKBLAD 
Duurzaamheid 2

Oefening 3

Hoe gedraag ik me onderweg? Doorstreep het foute antwoord. 

Op het voetpad stap ik aan de huizenkant – straatkant. 

Voor ik oversteek maak ik lichaamscontact – oogcontact met bestuurders. 

Ik luister wel – niet naar muziek op de fiets.

Ik kijk achterom – naar beneden voor ik met de fiets afsla.

Als fietser geef ik wel – geen voorrang aan een voetganger aan een zebrapad.

Bij een oranje verkeerslicht stop ik – rij ik door. 

Aan de bushalte steek ik mijn arm - voet uit om de chauffeur te laten weten dat ik wil opstappen. 

Ik praat zacht – luid met mijn vriend op de trein. 

Wanneer ik met de auto gebracht word, stap ik langs de huizenkant – straatkant uit. 

Ik draag een - geen gordel in de auto.

Oefening 4

Schrijf de juiste letters onder de symbolen en kom zo een belangrijke tip te weten.

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z


