
les
Een belangrijk onderdeel van het verkeersexamen 

is dat je moeilijke verkeerssituaties goed kan 

inschatten. Daarbij is het belangrijk dat je alle 

verkeersborden kent en begrijpt. 

Wat heb je nodig:
•  Gekleurd karton, waaronder in elk geval de kleuren 

wit, rood en blauw

• Verf en kwasten

• Schaar
• Bord of een passer

• Liniaal
• Lijm

Stap 1:
Vraag enkele leerlingen in de klas welke gevaarlijke 

verkeerssituaties zij tegenkomen als ze van huis 

naar school fietsen of lopen. Teken de gevaarlijke 

verkeersituatie op het werkblad bij stap 1. 

Stap 2:
Laat de leerlingen in groepjes bespreken welke 

gevaarlijke situaties ze tegenkomen van school naar 

huis en andersom en laat ze proberen te benoemen 

waarom die situatie zo gevaarlijk is. Wat moet er 

volgens hen veranderen? 

Stap 3:
Laat de leerlingen in duo’s of in kleine groepjes 

hun eigen verkeersbord ontwerpen. Welk 

verkeersbord zou in die gevaarlijke situatie van 

school naar huis kunnen helpen? (Hulpvragen bij 

het ontwerpen kunnen zijn: wat gaat er nu steeds 

(bijna) mis? Welk ander gedrag zou je willen zien 

bij de verkeersgebruikers? Welke boodschap wil je 

overbrengen en voor wie is het bedoeld?) Op de 

achterkant van deze lesbrief vind je een drietal (rond, 

driehoek, vierkant) lege verkeersborden waarmee je 

leerlingen aan de slag kunnen. 

Stap 4:
Laat iedereen zijn ontwerp presenteren. Deel 

het beste ontwerp via social media en zet er 

#weekvanhetverkeer bij. Het ontwerp met de meeste 

likes maakt kans op een leuke prijs voor de hele klas.

Nabespreking: 
Bespreek met de klas hoe het was om na te denken 

over verkeerborden. Wat hebben ze ervan geleerd? 

Meer informatie:
Interesse in meer leuke educatieve projecten?  

Meld jouw klas aan via:

www.verkeerenmeer.nl

Of, specifiek voor scholen in Amsterdam,  

via www.verkeerspleinamsterdam.nl

onderwerp:  
Verkeersborden
lesbrief 8  bovenbouw

Ontwerp je  
eigen verkeersbord!
Introductie: Veel leerlingen komen op hun weg naar school gevaarlijke 
verkeerssituaties tegen. Soms zijn ze zich daarvan bewust, maar soms ook niet.  
Door daarover na te denken en stil te staan bij de gevaren, kunnen ongelukken 
voorkomen worden.

Doel: Met deze lesbrief motiveer je je leerlingen actief mee te denken over de  
werking van verkeersborden en het bedenken van oplossingen in gevaarlijke 
verkeerssituaties. Bovendien maak je ze bewust van de gevaren. 

Duur: 1 uur.



werkblad 8 Bovenbouw
onderwerp: Verkeersborden

Naam: 

1.  Teken hier de gevaarlijke verkeerssituatie bij jou in de buurt

2. Geef aan wat er gevaarlijk aan is.

3. Welk bord zou erbij kunnen passen?


