Lesidee: maak de baan vrij
DOELGROEP: 5e leerjaar
KERNIDEE: De weg is van iedereen, respect voor andere weggebruikers, shared space
LINK NAAR ZEPPE & ZIKKI AFLEVERING: Mr. Foert – Tour de France – Auto’s weg

REGELS, REGELS EN NOG EENS REGELS (WERELDORIËNTATIE)
Om het verkeer goed te laten verlopen bestaan er ontzettend veel regels.
Bespreek het volgende met de leerlingen:
ÙÙ Met welke verkeersregels worden jullie elke dag geconfronteerd?
ÙÙ Hoe worden deze regels duidelijk gemaakt?
ÙÙ Teken verschillende verkeerselementen die jou die regels opleggen.
Dit kunnen borden, signalen of personen zijn.

ÙÙ Zijn er regels die jij niet naleeft? Wanneer ben jij Mr. Foert?
ÙÙ Wat zouden de gevolgen zijn als die regels op jouw weg niet bestonden?
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WEG MET AUTO’S (DENKOEFENING)
Auto’s zorgen in omgevingen waar veel kinderen komen vaak voor een onveilig gevoel.
Laat de kinderen volgende twee tellingen uitvoeren:
ÙÙ Het aantal auto’s dat ’s morgens aan de schoolpoort passeert gedurende het laatste kwartier
vooraleer de bel gaat.
ÙÙ Het aantal auto’s dat de schoolpoort passeert gedurende een kwartier gewoon doorheen de dag.
Wat merken ze op?
ÙÙ Wat zouden de gevolgen zijn indien er geen auto’s, vrachtwagens, bussen,… zouden rijden?
(Hoe staan de kinderen tegenover gemotoriseerd verkeer?)
ÙÙ Welke gevolgen zou dit hebben voor de bewoners in deze straat? Denk hierbij aan veiligheid,
geluid, regels. Hoe veilig is het wanneer er geen auto’s of andere gemotoriseerde voertuigen zouden rijden? Wat zou het effect zijn op de geluiden die je normaal in de straat hoort?
Moeten er nog verkeersborden en regels zijn indien er geen gemotoriseerd verkeer meer zou
rijden?
Wat zijn de voordelen indien mensen minder de auto zouden gebruiken ?
Wat zijn de nadelen indien er geen wagens meer zouden zijn of gebruikt worden?
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IKKE, IKKE, IKKE EN DE REST KAN… (KLASGESPREK)
Ga met de klas kijken naar de indeling van de straat.
ÙÙ Hoe is verdeling voor verschillende weggebruikers? Heeft iedereen zijn eigen plekje
of moet er gedeeld worden?
ÙÙ Wat is het gemakkelijkst om je te verplaatsen, wanneer je de straat moet delen of als er een
speciaal uitgeruste zone is zoals een fietspad of een voetpad?
ÙÙ Hoe breed zou volgens jou een fietspad of een voetpad moeten zijn om veilig te kunnen
fietsen en wandelen?
ÙÙ Zou het een goed idee zijn om een ‘kinderzone’ te hebben?

WEGONTWERPER VOOR ÉÉN DAG
De kinderen kruipen in de huid van een wegontwerper. Hun opdracht is: de aanleg van een
nieuwe school in de gemeente Mobigem. Zij hebben het helemaal voor het zeggen en mogen alle
beslissingen nemen. Er mag gedroomd worden, maar er moet vooral gedacht worden aan aan
de veiligheid van de kinderen en de bereikbaarheid van de school. Laat de kinderen ook denken
aan wat ze niet in hun schoolomgeving wensen.
MET VOLGENDE VRAGEN KAN JE DE LEERLINGEN OP WEG ZETTEN:
ÙÙ Zou je de school bouwen waar de meeste kinderen wonen? Waarom?
ÙÙ Zou je kiezen om de school te bouwen langs een grote baan met fietspaden waar autoverkeer
gemakkelijk weg kan?
ÙÙ Hoe geraken de kinderen daar zonder dat er heel veel extra wegen aangelegd moeten worden?
ÙÙ Kan je er te voet, met de fiets, met de step of al skeelerend geraken?
ÙÙ Is het veilig voor iedereen om zich er zelfstandig te verplaatsen?
ANDERE IDEEËN DIE DE LEERLINGEN KUNNEN INSPIREREN:
ÙÙ Randparkings
ÙÙ Tunnels
ÙÙ Bruggen
ÙÙ Verlichting
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De gemeente Mobigem heeft beslist een nieuwe basisschool te bouwen. Jullie mogen mee
bepalen waar die komt te liggen. De school zou toegang moeten geven tot kinderen die uit vier
verschillende buurten moeten komen. Onder elke buurt zie je het aantal leerlingen (ll) dat uit
die buurt komt. Er ligt momenteel 1 grote weg. Er mag bijgebouwd worden, maar denk aan het
milieu, de veiligheid van de kinderen.
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TIEN GEBODEN VAN EEN KINDVRIENDELIJK WEGONTWERP (TAAL)
De kinderen heb met de vorige oefening ervaring opgedaan als wegontwerper. Laat de kinderen
in kleine groepjes nadenken wat zij als kind erg belangrijk vinden wanneer ze onderweg zijn.
Laat ze de vijf belangrijkste punten noteren. Elke groep vertelt na deze opdracht wat ze belangrijk vinden in een wegontwerp.
Op basis van al deze punten, maak je met de klas een lijst van 10 geboden waar wegontwerpers
volgens jullie rekening mee zouden moeten houden.
In geval van meningsverschillen kan je overgaan op stemmen.

lijk wegontwerp
10 geboden kindvriende
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LINK MET EINDTERM
N: 2.3 Over een op school behandeld onderwerp aan de leerkracht verslag uitbrengen;
N: 2.5 Vragen van de leerkracht in verband met een behandeld onderwerp beantwoorden;
N: 2.6 Van een behandeld onderwerp of een beleefd voorval een verbale/non-verbale interpretatie brengen, die begrepen wordt door leeftijdgenoten;
N: 3.4 Voor hen bestemde school- en studieteksten en instructies bij schoolopdrachten;
N: 3.5 Voor hen bestemde verhalen, kinderromans, dialogen, gedichten, kindertijdschriften en
jeugdencyclopedieën.
N: 4.2 Een oproep, een uitnodiging, een instructie richten aan leeftijdgenoten.
N: 6.3 Met het oog op doeltreffende communicatie kunnen de leerlingen in voor hen relevante
en concrete taalgebruikssituaties en op hun niveau bij de eindtermen Nederlands reflecteren
op de belangrijkste factoren van een communicatiesituatie: zender, ontvanger, boodschap,
bedoeling, situatie.
LL: 2. De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun
niveau zelfstandig gebruiken.
LL: 3. De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan
teksten) verwerven en gebruiken.
M: 1.6 Tactiele, visuele impressies, ervaringen, gevoelens en fantasieën op een beeldende manier
weergeven.
WO: 6.14 Tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden met andere weggebruikers.
WO: 6.15 Kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiende autogebruik en kunnen de vooren nadelen van mogelijke alternatieven vergelijken.
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