
BIJLAGE 1: WERKBLAD 
Veiligheid 1

Oefening 1: 

zet je potlood op de stip en volg de instructies van je juf of meester.



BIJLAGE 1: WERKBLAD 
Veiligheid 2

Oefening 2: rijd ik veilig op de fiets? 

Lees de stellingen. Kleur eerst in de eerste kolom het juiste gedrag groen.  
Zet daarna een kruisje: doe ik het altijd, soms of nooit? 

ALTIJD SOMS NOOIT

Ik draag een helm op de fiets. 

Als het donker is, doe ik een fluohesje aan. 

Ik geef voorrang aan een voetganger die wil oversteken op een 
zebrapad. 

Ik fiets zonder handen. 

Ik maak oogcontact met andere bestuurders. 

Ik fiets op één wiel of doe andere trucjes. 

Als ik oversteek aan een zebrapad, stap ik af en ga te voet. 

Oefening 3: veilige fiets?

Schrijf onder elke tekening welk fietsonderdeel ontbreekt. 4 tekeningen van fietsen waar bepaalde items 
ontbreken. 

Fiets 1: geen bel                Fiets 2: geen rem



BIJLAGE 1: WERKBLAD 
Veiligheid 3

Fiets 3: geen rode reflector achteraan              Fiets 4: geen reflector in pedaal

De leerlingen moeten bij elke fiets bijschrijven welke onderdelen er ontbreken.

Oefening 4: woordraster

Vul de zinnen aan met de onderstaande woorden. 

AFLEIDING – BEL – GEVAARLIJK – MUZIEK – OVERDAG – PEDALEN 

1. Afleiding op de fiets is … .

2. Een … is verplicht op elke fiets.

3. … op de fiets zorgt voor meer ongevallen.

4. Reflectoren moeten in de … , in de wielen en voor- en achteraan op de fiets zitten.

5. Je kan best niet naar … luisteren op de fiets.

6. Fietsverlichting is …. niet verplicht, maar wel ’s nachts of als de zichtbaarheid minder dan 200 meter is.

Vul de woorden uit de zinnen in het woordraster in. Welk woord kan je dan verticaal lezen: ……………..

     

1 G E V A A R L IJ K

2 B E L

3 A F L E I D I N G

4 P E D A L E N

5 M U Z I E K

6 O V E R D A G




