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Doe eerst samen de startopdracht op het digibord.  

Les 3 – Start 

Ik kan uitleggen 
hoe de voorrang is 
geregeld op een 
gewone kruising.

Ik kan uitleggen 
hoe de voorrang 
is geregeld als er 

voorrangsborden en 
-tekens zijn.

Ik weet wat ik 
moet doen als ik 

rechtdoor rijd over 
een gewone of 

voorrangskruising.

Ik neem  
geen voorrang  
als de ander  

mij die  
niet geeft.

Dit ontdek je:

a. Je hebt net een filmpje gekeken.  
Zou jij de pen geven of houden? 
 

 geven   houden

b. Waarom? 
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Zo zit dat... met voorrangsborden 
 
In je bewaarmap vind je informatie over de voorrangsborden.

Zo zit dat...  
met voorrangskruisingen
• Op voorrangskruisingen staan voorrangsborden.
• Bij sommige voorrangsborden moet je  

voorrang geven.
• Bij andere voorrangsborden moet je  

voorrang krijgen.

Bekijk de animaties!
• Zo zit dat… met voorrangsafspraken
• Zo zit dat… met voorrang geven en krijgen

Zo zit dat… met voorrang 
bij gewone kruisingen
• Een gewone kruising is een kruising zonder  

voorrangsborden.
• Bij een gewone kruising:

 - moet je voorrang geven aan iedereen die van 
rechts komt rijden;

 - moet je voorrang krijgen van iedereen die van 
links komt rijden.

• Verder geldt: de weg en het fietspad moeten ver-
hard zijn (dus van steen of asfalt).

1 – Op een gewone kruising 

3 – Voorrangsborden

a. Kijk naar de foto’s. Wie heeft voorrang?  
Kleur de rondjes. 

Foto 1:

Foto 2:

1 2

a. Kijk naar de tekening.  
De voorrangsborden ontbreken.  
Teken de borden op de goede plek. Kies uit: 

b. Wat moet je doen als je deze verkeersborden ziet? 
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2 – Over voorrang 

a. Lees de zinnen. Welke horen bij elkaar?  Trek een lijn tussen deze zinnen. 

Voorrang nemen.

Voorrang krijgen.

Voorrang geven.

Jij mag eerst.

De ander mag eerst.

Jij gaat eerst. 

b. Wat moet je nooit doen? 
 

 Voorrang nemen. 

 Voorrang krijgen. 

 Voorrang geven.

b. Welke afspraak geldt hier?  
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4 – Op een voorrangskruising

5 – De goede volgorde Les 4 – Start

Doe eerst samen de startopdracht op het digibord.  

Ik kan uitleggen 
wanneer bepaalde 
weggebruikers voor 

mogen gaan. 

Ik weet dat ik  
een auto met  

blauw zwaailicht  
en sirene voor  

moet laten gaan. 

Ik wil me  
aan de verkeers-

afspraken  
houden.

Ik kijk goed  
of de ander  

mij gezien heeft  
en mij voor  
laat gaan.

Dit ontdek je:

Klaar?

Kies een leuke Kiezen maar! 

opdracht uit op het werkblad.

Opdrachten  
nagekeken?
Doe samen de Kijk terug quiz van deze les op het digibord.

a. Kijk naar de tekeningen.  
Kleur iedereen die voorrang heeft.  

b. Waarom hebben zij voorrang?  
 

 
 

 
 

 
 

 

c. Kijk naar tekening 1.  
Waar moet Emre goed op letten?  
 

 
 

1

1

2

Tekening 1:

Tekening 2:

a. Kijk naar de foto. In welke volgorde mogen de  
kinderen verdergaan? 
 

 1. Kim, 2. Roef, 3. Andrea 

 1. Roef, 2. Andrea, 3. Kim 

 1. Andrea, 2. Roef, 3. Kim 

b. Leg je antwoord bij opdracht a uit.  
 

 
 

Kim

Andrea

Roef

Emre

a. Wat vind je van de dierenambulance in het filmpje?  
 
 

 
 

 
 

b. Zou jij als vrijwilliger op een dierenambulance willen 
werken? Leg je antwoord uit. 
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Bekijk de animatie!
Zo zit dat… met voorgaanafspraken voor bestuurders

Zo zit dat...  
voorrangsvoertuigen
• Politie, brandweer en ambulance rijden soms  

met een blauw zwaailicht en hun sirene aan.  
Het zijn dan voorrangsvoertuigen.

• Hoor of zie je een voorrangsvoertuig?  
Ga aan de kant en laat het voertuig voorgaan. 

• Zijn het blauwe zwaailicht en de sirene niet aan? 
Dan moeten deze voertuigen zich gewoon aan  
de verkeersafspraken houden.

Zo zit dat...  
met gele en blauwe 
zwaailichten
• Er zijn twee soorten zwaailichten: blauwe en gele.
• Alleen de politie, de brandweer en de ambulance 

mogen blauwe zwaailichten gebruiken. 
• Een geel zwaailicht is een waarschuwingslicht.  

Er is iets bijzonders aan de hand. Let dus goed op. 
• Gele zwaailichten zie je bijvoorbeeld bij de dieren-

ambulance, de vuilnisauto en de wegenwacht.

1 – Zoek de verschillen

2 – Voorgaan of niet? 

3 – Wat zou je doen? 

a. Zoek de verschillen. Zet daar een cirkel om. 

b. Op welke tekening staat een voorrangsvoertuig? 
 

 Tekening 1   Tekening 2

c. Welke voorrangsvoertuigen ken je nog meer? 
 

 
 

 
 

1.

2.

Tekening 1:

Tekening 2:

Tekening 3:

Tekening 4:

a. Kijk naar de tekeningen. Wie mag als eerste verder? Kleur dit rondje.

1

3

2

4

b. Leg je antwoorden bij opdracht a uit. 
 

 
 

 
 

 
 

Kijk naar de foto. 
Lees wat er in de tekstballon staat.  
Stel: jij bent het meisje op de fiets. 
Wat zou je doen?  
 

 
 

 
 Ik kan nog 

makkelijk  
oversteken!

TAA-TUU-TAA-TUU!!

1 2



4 – Geef advies

Klaar?

Kies een leuke Kiezen maar! 

opdracht uit op het werkblad.

Opdrachten  
nagekeken?
Doe samen de Kijk terug quiz van deze les op het digibord.

a. Kijk naar foto 1.  
Welk advies zou je Milou geven? 
 

 
 

 

b. Welk advies zou je de brandweer geven? 
 

 
 

c. Kijk naar foto 2.  
Welk advies zou je Nadab geven? 
 

 
 

 

d. Welk advies zou je de politie geven? 
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Ken je het gezegde ‘Gaan als de brandweer’?  
Dat betekent dat je supersnel gaat.   

Net als de brandweer!  

Weetje

Milou Nadab


