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Weer 
naar
School

Na zes weken vrij weer naar school!

Weer vroeg opstaan, ontbijten en 

aankleden… En dan naar school: wel  

op een veilige manier! Hoe zorg je ervoor 

dat je in het verkeer opvalt? Ben je goed 

zichtbaar? Kunnen de automobilisten 

jou goed zien? 

BACK TO SCHOOL 

ROUTINES

Opstaan

Aankleden

Ontbijten

Let op de tijd!

veilig naar school



VRAAG 1

A

Val op in het verkeer: 
hoe? Wat trek je aan?

B

C



VRAAG 2

A

B

JA

NEE

Is het dragen van een  
fietshelm verplicht? 

In Nederland fietsen we graag:  

om boodschappen te doen, naar de  

sportclub te gaan en om bijvoorbeeld naar  

school toe te gaan. 



Is het donker? Welke dingen kun je doen 
om beter op te vallen in het verkeer?

VRAAG 3

1 ..................................

2 ..................................

3 ..................................

4 ..................................

5 ..................................

6 ..................................

7 ..................................

8 .......................

9 ........................

10 .................



VRAAG 4OVERSTEKEN
Hoe steek je veilig over?

A

B

C

Niet kijken, gewoon doorlopen.

Je kijkt naar links, dan naar 

rechts. Checkt nog een keer links. 

Geen auto’s? Steek dan de straat 

recht over. 

Goed kijken en dan schuin de weg oversteken.

ZEBRAPAD
De weg oversteken? Doe het bij een  

zebrapad. Dan moeten bestuurders  

je namelijk voor laten gaan. 

Maar let op: misschien zien ze je niet  

goed! Dus kijk altijd heel goed of er  

iemand aankomt en of ze voor je  

stoppen.  

Daarna pas oversteken. 



Zebrapad
weetjes
In 2004 spoot een 21-jarige man uit Den Haag een zebrapad op 
straat omdat hij de verkeerssituatie te gevaarlijk vond. De man 
is opgepakt door de politie. Het zebrapad is er niet gekomen.

Het langste zebrapad van Nederland loopt naar 
de Albert Schweitzerschool in Haarlem. Het is 100 meter lang.

VRAAG 5

Met lampen op het wegdek die aanflitsen zodra er een 
voetganger over heen loopt. 
 

Met echte zebrapaarden erop geschilderd.  
 

Met banen in fluorescerende verf.  
 

Met haaientanden die uit de grond omhoogschieten  
zodra auto’s doorrijden als er voetgangers oversteken.

A

Welke van de volgende zebra-paden bestaan? Het zijn er twee!  

B

C

D



Wist je dat...

En 1 op de 10 auto’s in Nederland rood is…?!

Maar wist je ook, dat ….1 op de 10 

automobilisten niet goed kan zien? 

Wees je daarvan  

bewust als je op straat 
loopt of fietst.

  
Misschien zie jij  

beter dan de  
automobilist?!

Er in Nederland ongeveer 10 miljoen 
mensen met een rijbewijs zijn?



Hoeveel automobilisten rijden wel auto, maar zien niet heel goed?

VRAAG 6

A

B

C

Heel veel…ongeveer 1 miljoen. 

Misschien wel jouw papa, mama, opa of oma? 

Of de juf of meester! 

1,7 miljoen.

Meer dan de helft van alle Nederlanders: 10 miljoen.



VRAAG 7
Wat betekent dit bord?

A
B
C

Fietspad, doe een rode band om je arm.

Einde verplicht fietspad.

Verboden voor fietsers, alleen brommers.



VRAAG 8
Wanneer mag je 
doorlopen of fietsen? 

A B C

Wat betekent een oranje 

verkeerslicht?? 
VRAAG 9

A

B

C

Snel doorfietsen of –wandelen.

Steek rustig over.

Stoppen, indien dat niet meer lukt,  

snel doorlopen of –wandelen.



Maar 
stel je voor…je bent 
kleurenblind…wat dan! 

Als je kleurenblind bent, kan je bepaalde kleuren 

niet van elkaar onderscheiden. Meestal zijn dat 

rood en groen, zoals bij een stoplicht.   

 

Kleurenblindheid is erfelijk bepaald. Denk jij dat 

je kleurenblind bent? Doe dan snel de test! 

Welk getal staat in de 
cirkel hiernaast?

A
B
C

8

geen getal

3

VRAAG 10



In welke  
richting kijken de auto’s?

TEST JE EIGEN OGEN 

Ca. 60 cm

Dit is een fun eye chart om op een grappige manier je ogen te testen.
Wil je je ogen echt testen? Doe dan de online ogentest op https://ogentest.pearle.nl/

Als je de lesbrief op een  

computer bekijkt, ga er 

dan 60 cm vanaf  

zitten. 



ZIE JE HET ALLEMAAL
NOG WEL GOED?!

Visuele illusie. Zijn de strepen recht 

of juist schuin? Wat zie jij?  

VRAAG 11



VRAAG 12

Wat is het?! Visuele illusie.  Is het een vaas….of….?
Wat zie jij?



ANTWOORDEN

Vraag 1 – Antwoord B. Vraag 2 – B is het goede antwoord. In Nederland is het 

niet verplicht om een fietshelm te dragen.  

Maar het is wel veilig! Dus draag gerust een fietshelm.  

Je voorkomt er veel bulten en schrammen mee.

Vraag 3 - Loop of fiets je in het donker? 
• Draag felgekleurde of lichte kleding.

• Kies een route met straatverlichting. Dan kunnen 

de bestuurders of andere fietsers/wandelaars je 

beter zien en kun je zelf ook beter zien waar je loopt 

of fietst. • Gebruik reflecterende strips, armbanden e.d. op je 

kleding, tas en/of schoenen. Zoals bijvoorbeeld de 

reflecterende armband van Pearle (vanaf maandag 

17 augustus verkrijgbaar in alle Pearle winkels). 

• Draag een lampje om je arm als je op donkere wegen 

of paden loopt (wit licht aan voorkant en rood aan 

achterkant). • Let in het donker extra goed op! Wees voorzichtig 

als je voor mag gaan (zebra / rechtdoor op dezelfde 

weg). Bestuurders en (brom)fietsers zien je  

mogelijk minder snel.
• Let extra goed op de weg: obstakels, kuilen,  

paaltjes, richels en randjes zijn in het donker 

slechter te zien.• Loop altijd op de stoep of fiets ophet fietspad. Is er 

geen stoep of fietspad? Loop of fiets dan helemaal 

aan de zijkant van de weg. 
Ga bij tegenliggers in de berm staan. Ga er altijd 

vanuit dat bestuurders je niet hebben gezien.

• Wil je echt goed opvallen in het donker? Draag dan 

een reflecterend veiligheidshesje.  



ANTWOORDEN

Zit je op de fiets? Dan geven we je graag nog 

wat tips!  
• Doe op tijd je fietslicht aan; dan ben je goed zichtbaar. 

Wacht niet totdat je zelf bijna niets meer ziet.

• Kies een route met straatverlichting. Dan word je beter 

gezien en kan je zelf het verkeer ook beter zien.

• Zorg dat je fietslicht en reflectoren niet worden  

afgedekt door bijvoorbeeld je tas of kleding. 

Vraag 4 – Antwoord B. Vraag 5 - Antwoord A en antwoord C zijn goed. 

Vraag 6 – Antwoord A.Vraag 7 – Antwoord C. Vraag 8 – Antwoord C. Vraag 9 – Antwoord B. Vraag 10. Antwoord A. Vraag 11. Zie je schuine strepen? Dat klopt niet!  

De strepen zijn recht. Dit wordt ook wel een grid of 

illusion genoemd, een optische illusie. Je oog ziet iets, maar 

je hersenen interpreteren dat wat je ziet anders. Eigenlijk 

ben je nu aan het ‘mis-zien’!  
Vraag 12. Het hangt er maar vanaf hoe je kijkt! Je kunt zo-

wel een vaas zien als twee gezichten die naar elkaar kijken. 



COLOFON

KNUTSELPLAAT

Veilig Verkeer Nederland  

Pearle Opticiens

Conceptontwikkeling & 

ontwerp: philogirl 

Vergeet je niet een snapband op te  

halen bij de Pearle? De snapbands zijn 

vanaf maandag 17 augustus bij alle 

Pearle Opticiens in heel Nederland 

verkrijgbaar (zolang de voorraad 

strekt en één per persoon). 

Pearle Opticiens deelt 
100.000 snapbands uit

Maak in de klas of thuis een spaarpot 

in de vorm van een auto met ogen: 

download de knutselplaat op:

www.pearle.nl/veiligopweg

Lesbrief doorlopen? Geef de kinderen dan 

het Goed te zien = Goed Gezien-

certificaat! Te downloaden via:  

www.pearle.nl/veiligopweg 

Certificaat


