Toets Tussen School en Thuis in Amsterdam

Basisthema's
Omcirkel het juiste antwoord.

Vraag 1
Wat is verkeer?
A: Verkeer = alle bestuurders.
B: Verkeer = voetgangers + bestuurders.
C: Verkeer = voetgangers + fietsers + auto’s.

Vraag 2
Anna is even van haar fiets af gestapt. Zo kan ze gezellig met Nick meelopen. Zijn Anna en Nick
voetganger of bestuurder?

A: Nick is een voetganger, Anna is een passagier.
B: Anna en Nick zijn allebei voetgangers.
C: Nick is een voetganger, Anna is een bestuurder.

Vraag 3
De kinderen op de foto’s zijn allemaal onderweg naar school. Wie hoort niet bij het verkeer?
A: Stijn en Lieke

B: Luuk

C: Julia

D: Sem

Vraag 4
Nadir fietst langs mevrouw Jaspers, die in een gehandicaptenvoertuig rijdt. Wat is waar?

A: Mevrouw Jaspers en Nadir zijn beiden bestuurders.
B: Mevrouw Jaspers is een passagier, Nadir is een bestuurder.
C: Mevrouw Jaspers is een voetganger, Nadir is een bestuurder.

Vraag 5
Waar mag je in de auto zitten?
A: voorin en achterin, maar achterin is veiliger.

B: voorin

C: achterin

Vraag 6
Ronald stapt uit aan de kant van de stoep. Julia stapt uit aan de kant van de rijweg. Wie stapt aan de
veiligste kant uit de auto?

A: Het maakt niet uit, beide kanten zijn even veilig.
B: Ronald, want die stapt uit aan de kant van de stoep.
C: Julia, want die stapt uit aan de kant van de rijweg.

Vraag 7
Wanneer moet je een autogordel om in de auto?
A: alleen als de bestuurder zegt dat het moet
B: altijd als je in de auto zit
C: alleen als je voorin zit
D: alleen als je de snelweg op gaat

Vraag 8
Voordat je oversteekt, moet je goed uitkijken. Naar welke kant moet je kijken?
A: Naar rechts, naar links en dan nog even naar rechts.
B: Naar links en naar rechts.
C: Naar links, naar rechts en dan nog even naar links.

Vraag 9
Amber en Jonah moeten oversteken om naar school te gaan. Ze kiezen allebei een andere manier om
over te steken. Wat is waar?

A: Beide routes zijn even snel en even veilig.
B: Amber kiest de veiligste route, Jonah kiest de snelste route
C: Jonah kiest de veiligste route, Amber kiest de snelste route

Vraag 10
Hier zie je vier foto’s van kinderen die oversteken. Welke kinderen steken veilig over?
A: Sjoerd en Emma

B: Nadir en Omar

C: Maryam en Adil

D: Laura en Marc

Vraag 11
Janine en Shelley willen oversteken. Er komt een witte auto aan. Wat is juist?

A: Wie het snelst is, mag voorgaan.
B: De witte auto mag voorgaan, want hier is geen zebrapad.
C: Janine en Shelley mogen voorgaan, want meisjes gaan voor.

Vraag 12
Deze vier fietsen hebben hun fietslampjes aan. Welke fiets heeft de goede verlichting?
A:

B:

C:

D:

Vraag 13
Sherry-An neemt haar vriendin Bo mee achterop. Beide meisjes zijn 11 jaar oud. Mag Sherry-An haar
vriendin zo meenemen?

A: Ja, dat mag.
B: Nee, dat mag niet.

Vraag 14
Waar mag je je fietsbel voor gebruiken?
A: Om anderen te waarschuwen.
B: Om anderen te laten horen dat je eraan komt.
C: Om anderen te laten schrikken.

Vraag 15
Wat is een veilige manier om je schooltas op je fiets mee te nemen?
A: los in je hand
B: in een fietstas
C: hangend aan je stuur

Vraag 16
Je rijdt op je fiets. Bij welk bord mag je de weg niet in rijden?
A:

B:

C:

D:

Vraag 17
Welk bord zegt: Pas op! Overstekende kinderen?
A:

B:

C:

D:

Vraag 18
Wat voor soort bord is dit?

A: een 'kijk hier is...' bord
B: een 'je mag niet...' bord
C: een 'pas op!...' bord
D: een 'je moet...' bord

Vraag 19
Welke tekens op de weg horen bij dit bord?

A: muizentanden
B: melktanden
C: fietsnietjes
D: haaientanden

Vraag 20
Sam en Lynn wijzen naar dit bord met onderbord. Mag mevrouw van Deursen hier in rijden?

A: ja
B: nee

