Trapvaardig
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.

smartphone te bekijken?

• Als je stilstaat voor het verkeerslicht.
• Als je rustig fietst.
•
X Als je weer thuis bent.
2 Wat betekent dit bord?

•
X Je moet hier fietsen.
• Je mag hier niet fietsen.
• Doodlopend fietspad.

3 Met hoeveel personen mag je naast elkaar fietsen?

• J e moet altijd alleen rijden, behalve binnen de

6 Wat is een suggestiestrook?

•
X Een fietspad waar auto’s naar mogen uitwijken.
• E en fietspad waar het verboden is voor auto’s en
motoren.

• Een fietspad waarop voetgangers mogen lopen.
7 Wie van de twee mag er eerst?
		Een mevrouw wacht bij het zebrapad. Ze wil
oversteken. Een fietser die twee meter voor het
zebrapad rijdt waar de mevrouw staat te wachten.

• de fietser
•
X de mevrouw
• Het hangt ervan af wie het meest beleefd is.

bebouwde kom.

•
X Met z’n tweeën, maar alleen als dat veilig is.
• Met z’n drieën.
4 Een auto heeft op de achterbank twee gordels.
		Drie kinderen moeten op de achterbank van de

8	Wanneer mag je een weg infietsen waar een
‘Verboden in te fietsen’-bord voor staat?

• Als je haast hebt.
• Als er geen ander verkeer aankomt.
•
X Nooit!

auto. Mogen er dan twee kinderen in één gordel?

• Ja. Dat is veiliger dan geen gordel.
•
X Nee! Iedereen moet zijn eigen gordel om.
• Ja. Anders kan één kind niet mee.

5	Wanneer hoef je niet op een zitverhoger te zitten?

• Als je langer bent dan 1 meter 35.
X Als je ouder bent dan 10 jaar.
•
• Als je zwaarder bent dan 35 kilo.

9	Waarom kun je beter geen tas of rugzak aan je
stuur hangen als je fietst?

• Dat moet je juist wel doen. Anders kun je je tas niet
zien.

• Omdat niemand zijn tas achter op de fiets meeneemt.
Niemand doet dat!

•
X Een tas of een rugzak kan tussen je spaken komen. En
dan val je.

10 Wat betekent dit bord?

•
X Let op! Er spelen hier kinderen!
• Let op! Netjes achter elkaar lopen, kleinste voorop!
• Let op! Hier mogen alleen kinderen komen!
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1	Wat is het beste moment om de berichten op je

