Toet toet
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 www.anwb.nl/streetwise
voor de goede antwoorden en de foto’s van de Streetwise praktijkdag.

1 Wat is de veiligste plek om over te steken?

•
X bij een zebrapad met verkeerslicht
• op de hoek van het kruispunt
• tussen twee auto’s

6	Wat is de meest veilige manier om als voetganger
over te steken?

X S toppen, links, rechts, links kijken. Tijdens het
•

oversteken het verkeer in de gaten blijven houden.

• S toppen, links, rechts, links kijken. Zo snel mogelijk
naar de overkant rennen of lopen.

2 Doe het geluid van een trein na.

• Je linkerhand omhoog steken en meteen doorlopen.
Niet op het verkeer letten tijdens het oversteken.

3	Waarom mag je de gordel niet achter je rug doen

• Dat mag wel als je kleiner bent dan 1 meter 35.
•
X D an word je niet goed tegengehouden bij een
plotselinge stop en val je voorover.

• Dat mag wel. Als je de gordel maar over je heup houdt.

7 Welk geluid hoor je als je de gordel vastmaakt?

•
X KLIK
• TOET
• PANG

8	Vanaf welke lengte hoef je niet meer op een
4 U komt aanrijden. Het verkeerslicht springt
		 op oranje. Wat doet u?

X U stopt (indien mogelijk).
•
• U geeft wat extra gas om niet door rood te
hoeven rijden.

• U remt onmiddellijk.

zitverhoger te zitten in de auto?

•
X 1 meter 35
• 1 meter
• H oe lang je bent, maakt niet uit. Het is wel belangrijk
hoe oud je bent.

9	Waarom is het gevaarlijk om tussen twee
5	U bent bijna op uw plaats van bestemming.
U parkeert achteruit in. Mag uw kind zijn gordel al
hebben losgemaakt?

X N ee. Als je in een rijdende auto zit, moet iedereen in
•
de auto altijd een gordel om.

• Nee. Bij achteruit rijden hoeft niemand een gordel om.
• Ja.

geparkeerde auto’s te staan als je wilt oversteken?

•
X Dan ben je niet goed zichtbaar voor het verkeer.
• D at is niet gevaarlijk. Tussen geparkeerde auto’s sta
je veilig.

• Dan kun je een boete krijgen.
10 Doe het geluid van een elektrische auto na.
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als de gordel niet lekker zit?

