
Oversteken

Omcirkel het juiste antwoord.

Vraag 1

Daniël wil oversteken, Stephanie fietst langs, en mevrouw Witteman wil wegrijden van een

parkeerplaats. Wie hoort er bij het verkeer?

A: Stephanie en Daniël.

B: Stephanie en mevrouw Witteman.

C: Stephanie, Daniël en mevrouw Witteman.

Vraag 2

Wanneer ben je geen voetganger?

A: Als je op een step rijdt.

B: Als je met een paard aan de teugel loopt.

C: Als je op skates rijdt.

D: Als je met je fiets aan de hand loopt.
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Vraag 3

Max gaat op skates naar school. Is hij een voetganger, bestuurder of geen van beide?

A: Hij is geen van beide.

B: Hij is een voetganger.

C: Hij is een bestuurder.



Vraag 4

Bij welk bord mag je op de rijweg spelen?

A: B:

C: D:



Vraag 5

De auto staat op de stoep geparkeerd. Mogen Sarah en Milan nu verder lopen over het fietspad?

A: Ja, voetgangers mogen altijd over het fietspad lopen.

B: Nee, dat mag niet.

C: Ja, maar ze mogen het andere verkeer niet hinderen.

Vraag 6

Chantal en Jacky willen hier oversteken. Chantal denkt dat ze hier voor mogen gaan, maar Jacky

denkt van niet. Wie heeft gelijk?

A: Chantal heeft gelijk. Dit is een zebrapad, dus de meiden mogen voorgaan.

B: Jacky heeft gelijk. Dit is geen zebrapad, dus ze moeten de auto voor laten gaan.



Vraag 7

Lucas wil oversteken. Er komen een fietser en een auto aan. Moet hij de fietser en de auto voor laten

gaan?

A: Lucas mag voorgaan. Hij moet wel kijken of de fietser en de auto wel stoppen.

B: Lucas moet de auto voor laten gaan.

C: Lucas moet de fietser en de auto voor laten gaan.

Vraag 8

Donna en Michael steken over tussen geparkeerde auto’s. Hoe heet de denkbeeldige lijn die hier geel

is gemaakt?

A: de kijklijn

B: de wachtlijn

C: de stopstreep



Vraag 9

Stijn en Lotte staan op een soort eilandje op de weg. Hoe heet dit?

A: een verkeersdrempel

B: een vluchtstrook

C: een wachtruimte

D: een vluchtheuvel



Vraag 10

Welk bord zie je vaak op een vluchtheuvel?

A: B:

C:



Vraag 11

Julian en Lars willen oversteken bij het zebrapad. Welk voertuig hoeft niet voor hen te stoppen?

A: B:

C:



Vraag 12

Op de foto is een bord weggehaald. Welk bord hoort hier te staan?

A: B:

C: D:



Vraag 13

Bo gaat door groen. Halverwege de oversteek gaat het voetgangerslicht knipperen. Wat moet Bo nu

doen?

A: snel doorlopen naar de overkant

B: stilstaan

C: teruglopen

Vraag 14

Een aantal verkeersdeelnemers komt elkaar tegen op een gewoon kruispunt. Wie zijn met elkaar op

dezelfde weg?

A: B en E

B: A, C en E

C: A, D en F



Vraag 15

Bij welke tekening geldt de regel rechtdoor op dezelfde weg gaat voor?

A: B:

C:



Vraag 16

Anaïse wil oversteken. Er komt een auto aan. Wie mag voorgaan?

A: Anaïse

B: de auto



Vraag 17

Welk bord zie je vaak op een rotonde?

A: B:

C:



Vraag 18

Rachid en Jamal willen instappen. Meneer ter Horst wil uitstappen. Wie mag eerst?

A: Wie het snelst is, mag eerst.

B: Meneer ter Horst mag eerst.

C: Rachid en Jamal mogen eerst.

Vraag 19

Jonathan en David willen de trambaan oversteken. Wanneer mogen ze oversteken?

A: Ze mogen hier niet oversteken.

B: Als de tram voorbij is.

C: Als het rode licht uit is.



Vraag 20

Sieger en Annemarie fietsen naar huis. Onderweg gaat het regenen en het wordt donker. Wat moeten

ze doen om veilig thuis te komen?

A: Ze moeten hun fietslampjes aandoen.

B: Ze moeten een paraplu opsteken.

C: Ze moeten zo hard mogelijk naar huis fietsen.

D: Ze moeten hun capuchon opdoen.


