
Fietscontrole

Praktijkles – op het plein groep 5 en 6

Verkeers
EducatieLijn

Bedoeling
De kinderen gaan gezamenlijk de eigen
fiets bekijken en controleren op gebre-
ken.

Materialen
Voor elk kind een kopie van het
werkblad en een karton om eronder te
leggen zodat ze op het blad kunnen
schrijven.

Voorbereiding
Spreek met de kinderen af om op de
betreffende dag met de fiets naar
school te komen. Roep de hulp in van
een paar handige ouders om kleine
gebreken samen met de kinderen te
verhelpen of vraag hulp aan een
plaatselijke fietsenmaker. Bij kleine
gebreken kunt u denken aan het
vastzetten van een los draadje, het ver-
vangen van een lampje of remblokje,
het spannen van de ketting.
Kopieer het fiets-controleblad voor elk
kind.
Vertel wat de bedoeling is: de kinderen
gaan (in groepjes of tweetallen) de
eigen fiets bekijken.

Kern
Ga met de kinderen naar het school-
plein. In groepjes of tweetallen bekijken
de kinderen hun fiets aan de hand van
het controleblad. Om de verlichting te
controleren draaien ze aan het voor-
wiel. Een ander kind kijkt of het achter-
licht brandt.

Afsluiting
In de klas bespreekt u de controle-
bladen. Bij wie was alles in orde?
Bij wie niet? Wat was niet in orde?
Kon het gemaakt worden? Als iets niet
kon worden gemaakt, bespreek dan
met de kinderen wat zij nu moeten
doen: het onmiddellijk aan hun ouders
melden en zorgen dat het zo snel mo-
gelijk gemaakt wordt. Ga na een paar
dagen na of dit ook echt is gebeurd.

Fietscontrole

werkblad - bij praktijkles het plein groep 5 en 6

1. Zit het stuur goed vast?
2. Doet de bel het goed?
3. Zitten de handvatten goed vast?
4. Werken de remmen goed?
5. Zijn de banden goed?

Voorband
Achterband

6. Zit de bagagedrager goed vast?
7. Kan er goed bagage meegenomen worden?

Fietstassen
Snelbinders
Anders

8. Zit het zadel goed vast?
9. Zit het zadel op de goede hoogte?

10. Is de verlichting goed? (draai aan je wiel)
Koplamp
Achterlicht

Contoleer je fiets.
Kruis aan wat in orde is.

11. Is de reflectie goed?
Grote rode achterreflector
Zijreflectie op beide wielen
Trapperreflectoren

12. Zijn de trappers stroef?
13. Is de ketting goed gespannen?
14. Is er een goed slot?

Tip: Bij een open kettingkast kun je zo voelen
of de ketting te slap is. Bij een gesloten ket-
tingkast moet je de achterkant van de fiets
een paar centimeter optillen en dan loslaten.
Als de ketting te slap is, hoor je hem tegen de
kettingkast slaan.
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