Blik en klik
Uw kind heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan het thema verkeer. In de klas
zijn regels geleerd en door een bezoek van de ANWB zijn deze regels in de praktijk
gebracht. Uw kind is Streetwise!
Hierbij vindt u een korte vragenlijst om samen met uw kind te maken.
Uw kind laat zien wat het geleerd heeft en neemt deze kleine test bij u af.
Bent u net zo Streetwise als uw kind?
Beantwoord met uw kind de onderstaande vragen. Ga naar anwb.nl/streetwise voor
de goede antwoorden en de foto’s van de Streetwise praktijkdag.

1 Waar kun je het veiligst spelen?

6 Moet je in de auto altijd je gordel om?

2 Wat betekent dit bord?

7 Hoe steek je als voetganger veilig de straat over?

•

V
 erboden voor kinderen
zonder begeleiders.

•
X Hier moet je lopen.
• Het is hier verboden te lopen.

• Ja, behalve bij het achteruit inparkeren.
X Ja, altijd. Geen uitzondering!
•
• Nee, niet als je kleine stukjes binnen woonerven rijdt.
• Je rent zo hard je kunt naar de overkant.
•
X Je loopt rustig naar de overkant en let goed op tijdens
het oversteken.

• J e houdt je rechterhand recht omhoog tijdens
het oversteken.

3 Hoe moet de baby in de auto zitten?

X in het babyautostoeltje
•
• op schoot bij mama of papa
• op de zitverhoger

8 Waar moet je fietsen als er geen fietspad is?

X op de straat, zo dicht mogelijk bij de stoep
•
• op de stoep
• Dan mag je niet fietsen, dan moet je lopen.

4	Je komt aangefietst. Het verkeerslicht springt op
oranje. Wat doe je dan?

• Keihard remmen.
• Zo hard mogelijk doorfietsen.
•
X Stoppen, als dat niet gevaarlijk is.

9 Waarom moet je licht op je fiets?

• Anders zie je de weg niet.
•
X Anders zien de andere mensen op de weg je niet.
• J e moet geen licht op je fiets. Dat moet alleen als je
buiten de stad of het dorp fietst.

5 Wat is de meest veilige plek om over te steken?

• op de hoek van de straat
•
X bij het verkeerslicht met zebrapad
• bij het verkeerslicht

10	
Waarom is het onveilig om tussen auto’s te gaan
staan als je wilt oversteken?

•
X Dan zien de andere mensen op de weg je niet.
• Dat is juist de beste plek om te gaan staan!
• Als je groter dan 1 meter 35 bent, dan is dat wel veilig.
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• bij een verkeerslicht
• op de stoep
X op een veldje
•

