
Welkom op 
 onze school 

Brengen  

naar school?  

Kom te voet  

of pak  

de fiets!



Veilig en zelfstandig deelnemen aan het 
verkeer is een complexe taak en vraagt 
heel veel oefening. Jarenlang. Eerst doe 
je met je kind alles samen, later kun je je 
kind stap voor stap meer vrijheid geven. 
Hier een paar tips:

Geef het goede voorbeeld Je kleuter 
kijkt bij jou de kunst van het leven af.  
Zo leert het praten, zo leert het lopen  
en zo leert het de verkeersregels. Wat je 
als ouder doet, dat doet je kind je na.

Doe het samen  Het is belangrijk dat 
je kind actief meedoet. Bepaal samen 
waar je gaat oversteken. Kijk samen naar 

‘de ene kant – de andere kant – de ene 
kant’. En beslis samen wanneer alles 
veilig is en je naar de overkant kunt. In 
rustige straten kun je je kind de rol van 
gids geven en de weg laten wijzen.

Heb geduld  Om verkeerssituaties te 
leren beoordelen, heeft een kind veel 
ervaring nodig. Hoe ver is die auto nog 
weg? Hoe hard rijdt-ie? Als ouder zie je 
dat waarschijnlijk in één oogopslag, maar 
een kind moet dat allemaal nog leren.

Blijf alert Kinderen zijn snel afgeleid. 
Een poes, de buurman of een vriendin-
netje aan de overkant van de straat  

Straks breng je elke dag je kind naar school. Ons advies: doe dat lopend of  
op de fiets. Gebruik die dagelijkse tochtjes om je kind al vroeg wegwijs te 
maken in het verkeer. Door van jongs af aan iedere dag te oefenen, leert je 
kind gaandeweg hoe het veilig aan het verkeer kan deelnemen. Zodat als  
je kind wat ouder is op een veilig manier zelfstandig op pad kan gaan.  
Wat ook fijn is: alle ouders en kinderen die lopend en op de fiets naar school 
komen, zorgen er samen voor dat de schoolomgeving rustiger wordt en  
daarmee automatisch veiliger.

4-6 jaar Voor kleuters is ‘zelf doen’ heel belangrijk. 
Zelf leren fietsen is een feest, maar ook moeilijk:  
opstappen, bochten maken, remmen. Dat vraagt 
zoveel aandacht, dat zelf fietsen in het verkeer nog  
niet verstandig is. Lopend is het beste of je kind  
veilig naast je laten fietsen.

6-8 jaar Als kinderen iets ouder zijn, begrijpen ze 
beter wat verkeersregels zijn. Ook kunnen ze vaak al 
aardig fietsen, al blijft sturen én opletten een lastige 
combinatie. Ga regelmatig samen te voet en op de 
fiets op stap en oefen bijvoorbeeld het hand uitsteken 
en het aankijken van andere fietsers of voetgangers. 
Complexe verkeerssituaties kunnen kinderen op deze 
leeftijd nog niet overzien.

8-10 jaar Rond deze leeftijd kennen kinderen al heel 
wat verkeersregels. Dat wil niet zeggen dat ze die al 
consequent goed toepassen. Samen blijven oefenen 
en uitleggen van ingewikkelde verkeerssituaties die 
je samen tegenkomt, lopend of op de fiets.  
Blijf aandacht besteden aan moeilijke handelingen 
zoals hand uitsteken, achterom kijken over de juiste 
schouder en linksaf slaan. 

10-12 jaar Kinderen zijn nu oud genoeg om de  
verkeersregels te begrijpen en zich er aan te houden. 
Nieuwe situaties blijven spannend. Oefen samen de 
fiets en looproutes die je kind zelfstandig wil afleggen 
naar school of naar de sportclub en bespreek de  
lastige verkeerspunten.

trekken hun aandacht. Op zulke  
momenten letten ze niet op het verkeer 
en kunnen ze onverwachte dingen  
doen. En er is nog een reden om  
alert te blijven: kinderen zien en horen  
minder dan volwassenen. Omdat ze  
klein zijn, kunnen ze nog niet over  
auto’s en andere obstakels heen- 
kijken. Voor kinderen is het lastig om  
te beoordelen uit welke richting een  
geluid komt. Het kan dus gebeuren dat  
je een auto ziet of hoort aankomen,  
terwijl je kind niets in de gaten heeft.

Neem de tijd  De dagelijkse wande-
ling of fietsrit naar school is een ideale 
manier om je kind vertrouwd te maken 
met het verkeer. Het is gezellig, het is 
leerzaam én het kost wat extra tijd.  
Die tijd verdient zich later dubbel en 
dwars terug. Als je kind ouder wordt  
en graag alleen op stap wil. Dan is  
het een hele geruststelling dat je  
kind goed voorbereid aan het verkeer 
deelneemt.
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