We starten al met voetgangerstraining in het kleuteronderwijs, altijd hand in hand met
de kleuter. Nadien, in de lagere school, laten we die hand stilaan los. En rond de leeftijd
van 9 jaar zijn kinderen klaar om, na voldoende training, zelfstandig een straat over te steken. We
streven ernaar dat alle kinderen de nodige kennis, vaardigheden en attitudes beheersen om zich
ten slotte veilig in het verkeer te kunnen begeven in hun eigen leefomgeving.

Deze handleiding bevat activiteiten en spelletjes om kleuters te leren waar ze moeten stappen op
het voetpad, dat de stoeprand de stoprand is en hoe ze moet oversteken op een zebrapad. Een
kleuter neemt nog niet individueel deel aan het verkeer. Hij doet dat altijd hand in hand met een
volwassene. De eindtest, die leidt tot het Voetgangersbrevet Brons in de derde kleuterklas, volgt na
een trainingsperiode waarin je de kleuter drie vaardigheden bijbrengt:
1. langs de huizenkant stappen;
2. aan de stoeprand kunnen stoppen;
3. oversteken op een zebrapad.
Jonge kinderen zijn nog onderontwikkeld als het gaat over aandacht, visuele en auditieve
waarneming en cognitie. Deze competenties zijn essentieel voor een veilige deelname aan het
verkeer. Daarom oefenen ze de vaardigheden eerst in een beschermde omgeving (bv. speelplaats,
turnzaal), vooraleer ze in het echte verkeer oefenen, hand in hand met een volwassene.

Deze handleiding zet de voetgangerstraining verder in de eerste graad, onder toezicht van een
volwassene. Het kind leert onder meer waar het moet stappen als er geen voetpad is en hoe het
een hindernis moet voorbijgaan die het voetpad verspert. De training vindt ook nu weer plaats
eerst in een beschermde omgeving en daarna in het echte verkeer. Nauw toezicht blijft
noodzakelijk!

De eindtest, die leidt tot het Voetgangersbrevet Zilver, volgt na een trainingsperiode waarin je de
leerlingen de nodige vaardigheden bijbrengt:
1.
2.
3.
4.

stappen op een berm/fietspad/fietsvoetpad als er geen voetpad is.
oversteken op een zebrapad.
langs een hindernis stappen die het voetpad deels verspert.
oversteken op een veilige plaats (als er geen zebrapad is).

De voetgangersbrevetten, al dan niet met handleiding, kun je bestellen via
http://webshop.verkeeropschool.be of downloaden via www.verkeeropschool.be.

A. Tijdens de training
Verkeersouders zijn zeker een meerwaarde bij het organiseren, begeleiden, voorbereiden en
coördineren van de voetgangerslessen. Hoe meer aandacht de kinderen individueel krijgen, des te
sneller ze zullen bijleren. Spreek vooraf goed met de leerkracht af hoe jullie de taken verdelen.
Je kunt als verkeersouder helpen bij:
 het opstellen van de materialen tijdens een voetgangersles;
 het begeleiden van een spel met een groepje leerlingen;
 het begeleiden van een groep leerlingen in het echte verkeer.

B. Tijdens de eindtest
De school of een leerkracht kan een beroep doen op jou als verkeersouder om een handje te
helpen bij het afleggen van het eindparcours om een brevet te halen.
Je kunt als verkeersouder helpen bij:
 het zoeken naar een geschikte datum voor het afleggen van de eindtest;
 het opstellen van een geschikt parcours;
 het klaarzetten van het parcours op de dag van de test;
 het begeleiden van de leerlingen tijdens de test;
 het opvangen van leerlingen die op dat moment geen test afleggen;
 het beoordelen van leerlingen op het parcours;
 het vlot laten verlopen van de opvolging van de leerlingen die het parcours gaan afleggen.

