Maak je kinderen
wegwijs in het verkeer

Tips en spelletjes om de verkeersborden beter te begrijpen

De taal van de weg
De straten staan vol vreemde symbolen, borden en lichten. En allemaal zeggen ze iets
anders. Ze spreken een heel eigen taal: de taal van de weg. Zie jij door al die verschillende
borden het bos niet meer? Dan helpt DATS 24 je graag op weg om de geheimen van de
verkeersborden te ontsluieren. Want als je ze begrijpt, kan je veilig de straat op.
We delen de verkeersborden op naar hun vorm en kleur. Vier soorten hebben telkens
eenzelfde vorm en/of kleur, één soort is een vreemd allegaartje: de voorrangsborden.

Gevaarsborden

Verbodsborden

Gebodsborden

Goed om weten: 				

Aanwijzingsborden

Voorrangsborden

de verkeerstrap

Ken je de verkeerstrap al?
Die helpt je onthouden naar wie of
wat je moet kijken in het verkeer.
De politieagent is het belangrijkst.
Je moet zijn bevelen volgen, ook als
verkeerslichten, verkeersborden of
verkeersregels iets anders zeggen.
Staat er geen agent, dan kijk je eerst
en vooral naar de verkeerslichten.
Is er geen agent en zijn er geen lichten,
dan volg je de verkeersborden.
En als er helemaal geen verkeerstekens zijn, dan hou je rekening met
de algemene verkeersregels.
Een voorbeeldje?
Je moet rechts van de weg rijden.
In dit boekje hebben we het alleen
over de verkeersborden.
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verkeersregels
zonder tekens
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Ik let op voor …
Je moet altijd goed opletten in het verkeer, maar sommige plaatsen zijn gevaarlijker
dan andere. Gelukkig zijn er speciale verkeersborden die je waarschuwen dat je extra
moet oppassen: de gevaarsborden. Je herkent ze aan hun driehoekige vorm en hun
rode rand.

A14

A1a

A21

A23

A25

A31

A33

A51

A7a

A41

A14 Verhoogde weg.
A1a Gevaarlijke bocht naar links.
A21 Oversteekplaats voor voet-		
gangers.
A23 Plaats waar veel kinderen 		
komen.

A25 Oversteekplaats voor
fietsers en bestuurders 		
van bromfietsen of plaats
waar die bestuurders van 		
een fietspad op de weg
komen.
A31 Werken.

A33 Verkeerslichten.
A51 Gevaar. Een bordje eronder 		
zegt om welk gevaar het 		
gaat.
A7a De weg versmalt.
A41 Overweg met slagbomen.

Teken zelf een gevaarsbord dat zegt:
“Opgepast, hier kunnen koeien oversteken.”

Speeltijd

Wie mag eerst?
Deze borden lijken wel een vreemd allegaartje, met hun verschillende kleuren en vormen.
Maar ze maken voor iedereen duidelijk wie wanneer voorrang heeft: de voorrangsborden.

B15

B5

B19

B9

B1

B21

B11

B3

B15

Je rijdt op een voorrangsweg
tot aan het volgende kruispunt.

B9

Je rijdt op een voorrangsweg.

B11

Einde van de voorrangsweg:
je hebt dus geen voorrang meer.

B5

Hier moet je stoppen en voorrang
verlenen.

B1

Aan dit kruispunt moet je
voorrang verlenen.

B3

Je moet voorrang geven op de
aangeduide afstand.

B19

Smalle doorgang: jij moet voorrang
geven aan bestuurders die uit de
tegenovergestelde richting komen.

B21

Smalle doorgang: jij hebt voorrang op bestuurders die uit de
tegenovergestelde richting
komen.

B17

Kruispunt waar de voorrang van
rechts geldt.

B17

Wie heeft er voorrang?

Speeltijd

Ik mag niet …
Als je een rond bord met een rode rand ziet, weet je dat je iets niet mag doen.
Dat zijn de verbodsborden. Weet jij wat deze borden betekenen?

C1

C19

C3

C31a

C11

C1

Niemand mag deze straat langs
deze kant inrijden.

C3

Niemand mag in deze straat rijden.

C11

Verboden toegang voor fietsers en
andere tweewieligen.

C19

Verboden toegang voor voetgangers.

C31a

Aan het volgende kruispunt mag
je niet afslaan naar links.

C31b

Aan het volgende kruispunt mag
je niet afslaan naar rechts.

C31b

Speeltijd

Wat betekent dit verkeersbord?
Kruis aan wat juist is.

Het verkeer mag
niet verder in die
richting.
Fietsers mogen
hier rechtdoor
fietsen.
•Dit is een
gevaarlijke straat
voor fietsers.

Ik moet …
Zie je een rond, blauw bord? Dan weet je dat je iets moet doen.
We noemen dit gebodsborden.

D5

D9

D7

D1

D5

Verplicht rondgaand verkeer. Dit
bord zie je meestal aan rotondes.

D7

Verplicht fietspad.

D11

Verplichte weg voor voetgangers.

D9

Dit stukje openbare weg is alleen
voor voetgangers, fietsers en lichte
bromfietsen (klasse A).

D1

Je moet de richting van de pijl
volgen. (links)

D1

Je moet de richting van de pijl
volgen. (rechts)

D11

D1

Speeltijd

Verbind de genummerde puntjes.
Wat zegt dit bord je?
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•7

• 1/8
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•4

Ik mag of ik kan …
Een rechthoekig (blauw) bord geeft geen bevel, maar vertelt je iets meer over de plaats
of de weg waar je bent. Dat zijn de aanwijzingsborden.

F49		 Oversteekplaats voor
voetgangers.
F50		 Oversteekplaats voor fietsers
en bestuurders van bromfietsen.
F49

F50bis

F3

F50

F50
bis

Opgepast voor fietsers en bromfietsers, als je hier van richting
verandert.

F12a

Begin van een (woon)erf.
Vanaf hier gelden speciale
verkeersregels. Dit is een plaats
waar jij veilig kan spelen.
De auto’s moeten er heel
voorzichtig rijden.

F3

Einde van de bebouwde kom.

M3

Onderbord. Het bord erboven geldt
niet voor de voertuigen die op het
onderbord staan.

F45

Doodlopende weg.

F12a

M3

Speeltijd

F45

Hoeveel verschillende borden kom jij
tegen op weg naar school? Teken ze
hier en schrijf erbij wat ze betekenen.

Alles op een rijtje …
Speeltijd

Heb je dit boekje goed gelezen?

Dan kan je ongetwijfeld de borden verbinden met de juiste uitleg.

Je moet de
A richting van
de pijl volgen.
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B Je rijdt op een
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C Opgepast
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E voorrang van

voorrangsweg.

voor fietsers.
Oversteekplaats
voor voetgangers.
Hier geldt
rechts.

Je mag niet
links afslaan.
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G Verboden voor

• Wie heeft er voorrang? Oplossing: de fietser.
• Wat betekent dit verkeersbord? Oplossing: fietsers mogen hier rechtdoor
fietsen. Want het onderbord zegt dat het bord niet geldt voor fietsers.

voetgangers.

oplossingen
Speeltijden

Dit boekje kwam tot stand dankzij de
samenwerking tussen:

• Verbind de genummerde puntjes. Oplossing: je moet verplicht naar links.
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• Alles op een rijtje. Oplossing: 1B, 2C, 3A, 4D, 5G, 6E, 7F.
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