
 
 
 
 
 
 
 

 
Verkeer op school 
Kleuter en lagere school 

VERKEER 
Leerlijn en visie 
___ 

Basisschool De Linde - Pelt 

 

Visie 

In onze school dragen we de veiligheid van een kind hoog in het vaandel. Hierbij hoort 
ook het veilig van en naar school gaan. Kinderen leren vanuit de kleuterklas reeds 
kennismaken met vaardigheden van een vaardige voetganger en de beginselen van 
fietsen komen hierbij reeds aan bod.  

Doorheen de lagere school oefenen de kinderen in het kader van de projecten van 
verkeer op school steeds nieuwe vaardigheden om aan het einde van de lagere school 
als vaardige fietser en voetganger in het verkeer te kunnen functioneren.  

Er is een verticale leerlijn aanwezig van zowel voetgangers als fietsers. Ieder draagt hier 
dus zijn steentje bij om de veiligheid van onze kinderen in het verkeer te verbeteren.  

 



 

 

   

 

Projecten / brevetten 

Vanuit de kleuterschool starten de projecten van verkeer op school. Aan het einde van 
de projecten is er steeds een proefmoment waarbij de kinderen het beste van zichzelf 
moeten geven en tonen welke vaardigheden ze hebben geoefend. Naarmate de 
kinderen ouder worden, wordt de context waarin ze oefenen ook steeds ruimer van 
veilig onder begeleiding tot een fietsexamen in het echte verkeer.  

 

1. Kleuterschool 

a. voetgangersbrevet BRONS 

b. loopfietsbrevet 

2. Lagere school 

a. eerste graad: voetgangersbrevet ZILVER en fietsbrevet BRONS 

b. tweede graad: het grote voetgangersexamen (=voetgangersbrevet 
GOUD - eind 4de leerjaar) en fietsbrevet ZILVER 

c. derde graad: de grote verkeerstoets (5de leerjaar) en het grote 
fietsexamen aan het einde van de lagere school. (= fietsbrevet GOUD) 

 

Vaardigheden 

De vaardigheden die bij de projecten en brevetten horen worden telkens per graad 
geoefend. Het eerste jaar wordt een aanzet gegeven tot de vaardigheden die dan het 
jaar nadien verder worden uitgebreid en getoetst. Aan het einde van een project kunnen 
de kinderen hun brevet behalen. Dit loopt zo voor zowel de voetgangersbrevetten als de 
fietsbrevetten.  

 



 

 

   

 

Lessen 

Naast de vaardigheden die voor de brevetten worden geoefend, zijn er ook een aantal 
lessen rond verkeersthema’s die gegeven worden. Een aantal van deze onderwerpen 
komen in iedere graad opnieuw aan bod en worden verder opgebouwd.  

- verkeersborden  
- dode hoek 
- zichtbaarheid en helmdracht 

Daarnaast zijn er nog een aantal losse lessen die aan bod komen. Deze lessen werden 
ook per graad verdeeld.  

 

 


