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leerkracht

ouder/externe

LEERDOELEN 

•	 ..

NODIG

•	 ..

3x	45	min

Leerlingen gaan op zoek naar gevaarlijke situaties op weg van thuis naar 
school. Ze verzinnen ideeën om de weg veiliger te maken.

NODIG

•	 wereldspelmateriaal	verkeer	(speelfiguren),	zie	
inspiratielijst	bij	voorbereiding

•	 knutsel-	en	kosteloos	materiaal,	zie	inspiratielijst	
bij	voorbereiding

•	 scharen	en	schilderstape

•	 uitlegkaart:	stevig	papier	+	stift

•	 bijlage	inspiratiekaarten

LEERDOELEN 

•	 redzaam	leren	gedragen	als	
verkeersdeelnemer	(kerndoel	35)

•	 spel	met	materialen	gebruiken	om	een	situatie	
mee	na	te	spelen	(kerndoel	54)

•	 inleven	in	gevoelens	anderen	(kerndoel	34)

•	 zoveel	mogelijk	verschillende	ideeën	
bedenken	voor	een	probleem	(kerndoel	45)

3 Kiezen & delen	-	Samenvatting	
van	het	idee	op	een	uitlegkaart

Materialen	en	inspiratiekaarten	
helpen	alle		kanten	op	denken

2 Verzinnen	-	Hoe	kun	je	de	weg	
naar	school	veiliger	maken?

1 Verkennen	-	Welke	gevaarlijke	
situaties	maak	jij	mee?

Veilig onderweg
i.s.m. W&T Challenge 010, RTTP & Stichting DOENK
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VOORBEREIDING 

•	 Stem	af	met	de	ouder,	vrijwilliger	of	externe.	Deze	heeft	
een	centrale	rol	bij	de	groene	teksten.

•	 Tip!	Deze	les	is	op	te	delen	in	drie	kortere	activiteiten	
van	45	minuten.

•	 Overal	waar	‘de	weg	van	huis	naar	school’	staat,	kun	je	
ook	‘de	weg	van	school	naar	BSO’	of	‘de	weg	van	BSO	
naar	huis’	lezen.

•	 Zet	een	kring	klaar.	Maak	een	indeling	voor	teams	van	
3-6	leerlingen.	Voor	kleuters	werkt	een	klein	team	beter.

•	 Verzamel	wereldspelmateriaal	met	 thema	 verkeer.	 Zie	
de	inspiratielijst	hiernaast.

•	 Zet	 op	 elke	 tafel	 een	 bak	met	 scharen,	 schilderstape,	
knutsel-	en	kosteloos	materiaal.	Zie	de	inspiratielijst.

•	 Print	de	inspiratiekaarten	en	knip	ze	los.

TIPS VOOR EEN GOED GESPREK!

•	 Vertel	zoveel	mogelijk	en	met	enthousiasme	vanuit	je	eigen	ervaring.	Kies	voorbeelden	uit	de	praktijk	die	
aansluiten	bij	de	belevingswereld	van	de	leerlingen.

•	 Bedenk	vooraf	wat	moeilijke	woorden	kunnen	zijn	(vaktermen,	jargon).	Gebruik	deze	wel,	maar	zorg	dat	
je	eenvoudige	alternatieven,	concrete	voorbeelden	of	een	uitleg	beschikbaar	hebt.

•	 Gebruik	veel	beeldmateriaal	en	echte	materialen	om	te	bekijken,	voelen	en	uitproberen.

•	 Help	leerlingen	door	vragen	te	stellen.	Laat	ze	zo	zelf	een	stap	verder	komen.	

Lesbeschrijving	

1 VERKENNEN

Maak	jij	wel	eens	gevaarlijke	situaties	mee	op	weg	van	huis	naar	school?	Dat	er	zoveel	verkeer	is,	dat	jij	niet	
veilig	kunt	oversteken	of	dat	een	auto	op	de	stoep	parkeert	en	je	bijna	van	de	sokken	rijdt.	Hoe	veilig	is	de	
weg	van	thuis	naar	school?	Hierover	gaan	we	samen	nadenken.	Stel	de	ouder	voor.	

Vertel	kort	wat	jouw	achtergrond	is	en	geef	de	leerlingen	gelegenheid	om	daar	wat	vragen	over	te	stellen.	
Vraag	welke	leerlingen	komen	lopen	naar	school,	welke	leerlingen	komen	fietsen	en	welke	leerlingen	met	
de	auto	worden	gebracht.	

Uit	onderzoek	(Veilig	Verkeer	Nederland)	blijkt	dat	gevaarlijke	situaties	ontstaan	tijdens	het	brengen	en	halen	
van	kinderen,	dat	(te)veel	kinderen	met	de	auto	worden	gebracht	en	dat	er	gevaarlijke	oversteekplaatsen	zijn	
op	weg	van	thuis	naar	school.

Wat voor gevaarlijke situaties maak jij mee op weg van huis naar school?	Ga	in	gesprek	met	de	leerlingen	
en	laat	leerlingen	om	beurten	hun	ervaring	delen.	Bouw	samen	met	de	leerlingen	de	gevaarlijke	situatie	na	
met	de	speelfiguren	verkeer.	Laat	de	leerlingen	de	genoemde	gevaarlijke	situatie	naspelen.	Leg	dit	eventueel	
vast	door	filmpjes	of	foto’s	te	maken.	Bouw	zo	met	elkaar	verschillende	gevaarlijke	situaties	na.

Inspiratielijst wereldspelmateriaal

Kleine	 speelgoed	 vervoermiddelen	
en	mensen,	grijze	stroken	(weg	en	
stoep),	 witte	 stroken	 (zebrapad),	
rode	 stroken	 (fietspad),	 blokjes	 als	
vervoermiddelen

Inspiratielijst knutselmateriaal

Papier	en	karton,	(papieren)	borden	
en	 bekers,	 lege	 verpakkingen,											
ijslollystokjes,	 rietjes,	 pijpenragers,	
ballonnen,	 satéprikkers,	 elastieken,	
paperclips,	constructiemateriaal
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Stel	 verdiepende	 vragen.	 Sluit	 hiermee	 aan	bij	 de	 situaties	 die	 leerlingen	benoemen	en	bij	 de	 specifieke	
situatie	rondom	school.	Vraag	aandacht	voor	zaken	die	vanuit	jouw	achtergrond	belangrijk	zijn.	Een	aantal	
voorbeelden:	

•	 Waarom	kan	het	verkeer	gevaarlijk	zijn	juist	voor	kinderen?	Kinderen moeten nog leren in het verkeer 
en ze zijn kleiner dan volwassenen. Ga maar eens op een stoel staan: zo zie je veel meer, je hebt meer 
overzicht. Volwassenen kunnen over geparkeerde auto’s heen kijken of er verkeer aankomt. Als kind is dat 
lastig.

•	 Waarom	zijn	er	in	de	ochtend	veel	auto’s	in	de	buurt	van	school? ‘s Ochtends vertrekken veel mensen 
naar hun werk: veel van hen doen dat met de auto. Sommige kinderen worden met de auto naar school 
gebracht. Soms wonen ze te ver van school om te komen lopen of fietsen. Soms moeten hun ouders 
direct door naar het werk. En soms is het een gewoonte: iets dat ze altijd al zo doen.

•	 Waarom	maken	we	niet	meer	zebrapaden	bij	gevaarlijke	oversteekplaatsen? Soms zou dat zeker een 
goede oplossing zijn: bij een zebrapad krijg je als voetganger voorrang, je steekt lopend over en ander 
verkeer moet voor je stoppen. Wat zou er gebeuren als we in één straat heel veel zebrapaden maken? Dan 
moeten auto’s en fietsen telkens stoppen, ze kunnen niet goed doorrijden. Eigenlijk willen alle mensen, 
of het nu voetgangers, automobilisten of fietsers zijn, zo snel en veilig mogelijk op de plek komen waar 
ze naartoe op weg zijn. Het verkeer wil al deze mensen helpen en niet één groep mensen voortrekken

Laat	 (een	deel	van)	de	nagebouwde	probleemsituaties	staan.	Tijdens	het	verzinnen	en	maken	kunnen	de	
leerlingen	hier	testen.

2 VERZINNEN, UITWERKEN, PROTOTYPE & TESTEN

Dit	is	de	ontwerpvraag	van	vandaag:

Hoe kun je de weg van huis naar school veiliger maken?

Vertel	dat	het	belangrijk	 is	bij	 verzinnen	dat	 je	alle	 kanten	op	denkt.	Dan	bedenk	 je	 veel	
verschillende	én	bijzondere	nieuwe	ideeën.	De	inspiratiekaarten	gaan	daarbij	helpen.	

Laat	de	inspiratiekaarten	zien.	Geef	een	voorbeeld	van	hoe	een	inspiratiekaart	zou	kunnen	
helpen.	Bijvoorbeeld:	Hoe zou een kikker de weg van huis naar school veiliger maken? Een 
kikker zou bij een gevaarlijk kruispunt naar de overkant springen. Een kikker zou een trampoline maken, 
waarmee je in één grote sprong naar de overkant springt.	Zorg	dat	elke	leerling	een	inspiratiekaart	krijgt.		

VERZINNEN DOOR MAKEN 

•	 Vertel	 dat	 elke	 leerling	 drie	 ideeën	 gaat	 bedenken	 en	 maken.	 Met	 de	 materialen	 op	 tafel.																																												
NB	Sommige	leerlingen	zullen	misschien	maar	één	idee	maken,	anderen	vijf.	Dat	is	allemaal	prima.	

•	 De	inspiratiekaart	kan	helpen	(maar	hoeft	niet).	Na	elk	idee	mogen	ze	hun	inspiratiekaart	ruilen	met	
iemand	anders.	

Stel	vragen	aan	de	leerlingen	tijdens	het	verzinnen:

•	 Hoe	werkt	jouw	idee?	Heeft	de	inspiratiekaart	jou	geholpen	bij	het	verzinnen?

•	 Stel	hulpvragen	om	leerlingen	op	weg	te	helpen:

 › Welke gevaarlijke situatie maak jij mee onderweg? Hoe kun je dit veiliger maken?

 › Hoe zou … [vul hier de inspiratiekaart in] de weg van huis naar school veiliger maken?

 › Hoe zou je … [vul hier een soort materiaal in] kunnen gebruiken?

Denk alle 
kanten op
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OUDER, VRIJWILLIGER, EXTERNE

•	 werkzaam	in	transport	of	logistiek

•	 werkzaam	op	het	gebied	van	mobiliteit	

•	 werkzaam	op	het	gebied	van	verkeer(sveiligheid)

•	 zelf	ervaring	met	onveilige	situaties	op	weg	van	
thuis	naar	school

W&T CHALLENGE010 

De	 wtchallenge010.nl	 is	 dé	 wetenschap	 en	
technologie	 challenge	 voor	 Rotterdamse	
basisscholen	 en	 BSO’s.	 De	 challenge	 daagt	
kinderen	 uit	 om	op	 een	 speelse	manier	 aan	 de	
slag	te	gaan	met	onderzoeken	en	ontwerpen	en	
zorgt	 ervoor	 dat	 leerkrachten	 vertrouwd	 raken	
met	W&T	in	de	klas.	

Stichting DOENK in 
opdracht van het 
Rotterdams Techniek 
en Technologiepact. Deze les is ontwikkeld door ontwerpbureau Meeple

SUGGESTIES VOOR MEER LESSEN

Vooraf

•	 Laat	leerlingen	foto’s	maken	van	gevaarlijke	situaties	op	weg	van	huis	naar	school.	Vraag	ouders	om	
te	helpen.	Bespreek	de	foto’s	en	deel	ze	in.	Welke	problemen	komen	het	meest	voor?

•	 Laat	leerlingen	ouders,	buurtgenoten	en	andere	leerlingen	interviewen.	Welke	gevaarlijke	situaties	
maken	zij	mee	op	weg	van	huis	naar	school?

•	 Bekijk	de	verkeerssituatie	in	de	buurt	vanuit	verschillende	personen:	wanneer	is	het	bijvoorbeeld	
gevaarlijk	voor	een	baby,	voor	een	peuter,	voor	een	oudere?	

Achteraf

•	 Speel	de	gevaarlijke	situaties	in	het	groot	na	op	het	schoolplein.	Kunnen	de	leerlingen	oplossingen	
verzinnen	om	de	situatie	veiliger	te	maken?	Koppel	de	les	aan	een	verkeersles	of	verkeersmethode.

•	 Geeft	de	leerlingen	gelegenheid	om	hun	ideeën	verder	uit	te	werken	en	testen.	Wat	werkte	goed?	
Wat	werkte	niet?	Kun	je	nog	wat	verbeteren	of	toevoegen	aan	het	idee?

•	 Vraag	leerlingen	om	hun	idee	uit	te	proberen	bij	de	nagebouwde	situaties.	Werkt	het?	Wat	werkt	nog	niet?	
Hoe	kun	je	dat	verbeteren?	Stel	vragen	en	benoem	voordelen	van	ideeën.	

•	 Vraag	aandacht	voor	zaken	die	vanuit	jouw	achtergrond	belangrijk	zijn.	Durf	vaktermen	te	gebruiken.	In	
een	relevante	context	kunnen	kinderen	dat	goed	begrijpen	en	zo	breiden	ze	hun	woordenschat	en	kennis	
uit.	

3 KIEZEN & DELEN

De	leerlingen	werken	voor	deze	activiteit	in	teams	van	3	tot	6	leerlingen.	Laat	elke	leerling	zijn	beste	idee	
kiezen.	Deze	beste	ideeën	laten	de	leerlingen	om	de	beurt	aan	elkaar	zien	binnen	een	team.	Ze	geven	daarbij	
uitleg.	Vraag	elk	team	om	één	idee	te	kiezen	om	klassikaal	te	delen.		

Bespreek	de	gekozen	ideeën	één	voor	één	klassikaal.	Schrijf	een	korte	samenvatting	van	wat	de	leerlingen	
vertellen	op	een	uitlegkaart.	Tip!	Ouders	aan	het	begin	of	eind	van	de	dag	vragen	om	langs	te	komen,	om	naar	
de	ideeën	te	luisteren	en	uitlegkaarten	te	schrijven	werkt	erg	goed.	En	geeft	ook	mooie	ouderparticipatie!

Bedank	de	leerlingen	voor	hun	ideeën.	Ze	hebben	goed	gewerkt	aan	alle	kanten	op	denken:	ze	hebben	veel	
verschillende	ideeën	bedacht.	Leg	waar	relevant	een	link	met	je	eigen	achtergrond.
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