
voorbereidingstijd
20 minuten
Lestijd
45 minuten 

Lesdoel
De leerlingen oefenen met de betekenissen van 
verkeersborden. 

Kerndoel 35: De leerlingen leren zich redzaam 
te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeel-
nemer en als consument.

Inhoud
Voorbereiding 
Print de kaartjes uit de bijlage uit en lamineer ze 
als je ze vaker wilt gebruiken. Verstop de helft 
van de kaartjes (dus 1 van de 2 kaartjes die bij 
elkaar horen) op en rond het plein (je kunt dit 
ook door twee leerlingen laten doen tijdens de 
inleiding). De andere helft van de memory leg je 

klaar in een bak. Zorg dat je in de bak een aantal 
kaartjes met verkeersborden hebt zitten die je 
wil bespreken. 

Inleiding
Introduceer de les door met dit spel eerst sa-
men de verkeersborden nog een keer te oefe-
nen. Dat kun je doen door de klas in 6 groepjes 
op te delen. Ieder groepje moet bij één van de 
bakken gaan staan (je mag hier niet… borden, 
je moet hier… borden enzovoort). Vraag elk 
groepje een beweging te bedenken die past bij 
hun soort bord. Het groepje wat bij ‘je mag hier 
niet… borden’ staat, zou bijvoorbeeld met de 
armen een kruis kunnen maken. Als elk groepje 
een beweging bedacht heeft, laat je één voor 
één een aantal borden uit het memoryspel zien. 
Zorg dat het bord zichtbaar is voor de leerlin-
gen. Is het verkeersbord een bord wat hoort 
bij jouw groepje? Dan maak je de afgesproken 
beweging. Je kunt er een wedstrijdelement aan 
verbinden door alle groepjes een punt te geven 
die goed reageren, dus als je niets doet terwijl 
je niets hoeft te doen, krijg je een punt, maar 
ook als je wel reageert wanneer je dat wel moet 
doen, krijg je een punt. Gaat het mis? Dan ont-
vang je geen punt. Je kunt de score bijhouden 
door met stoepkrijt te turven. Het groepje met 
de meeste punten wint. 

Aan de slag
Leg het vervolgspel uit. Alle leerlingen krijgen 
één kaartje uit het memoryspel. De andere helft 
van het memorykaartje is op het plein verstopt. 

Benodigde materialen
• Verkeersbordenmemory
• 6 bakken met daarop een kaartje met de

volgende beschrijving:
- Je mag hier niet… borden
- Je moet hier… borden
- Pas op voor… borden
- Voorrangsborden
- Kijk hier is… borden
- Onderborden

• Eventueel stoepkrijt

Winnie van Putten

wereldoriëntatie 
Verkeersbordenmemory

groep 5,6
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De leerlingen zoeken dit andere kaartje op en  
laten bij de leerkracht controleren of ze het juis-
te kaartje hebben gevonden. Als dat het geval is, 
leggen de leerlingen de twee kaartjes in de juis-
te ‘borden-bak’. Ze krijgen dan weer een nieuw 
kaartje en gaan op zoek naar het volgende setje. 

Reflectie
Laat dezelfde groepjes van de inleiding in ‘hun’ 
bak kijken naar de kaartjes die daarin gedaan 
zijn. Klopt het dat die verkeersborden in hun bak 
liggen? Bespreek fout gesorteerde kaartjes na 
of laat elk groepje één bijzonder/gek/leuk/mooi 
verkeersbord uitkiezen en de betekenis daarvan 
vertellen.

Differentiatie: 
Is het nog te lastig om het verkeersbord en 
de beschrijving bij elkaar te zoeken? Print 
dan het memoryspel twee keer uit. Laat één 
memoryspel heel. Dit is de spiekkaart. De 
werkwijze is verder hetzelfde, maar weet 
een leerling niet naar welke beschrijving hij 
op zoek is als hij een verkeersbord heeft of 
anders om, laat hem/haar dan op de spiek-
kaart kijken. 

verkeersbordenmemory
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Bijlage 1

Voorrangsborden

Voorrangsweg. 
Als je fietst, moet je voorrang 
krijgen van iedereen die van links 
en rechts komt rijden.

De voorrangsweg houdt op.

Als je fietst, moet je voorrang 
geven aan iedereen die van links 
en rechts komt rijden.

Als je fietst, moet je stoppen en 
voorrang geven aan iedereen die 
van links en rechts komt rijden. 
(Je moet ook stoppen als er geen 
verkeer komt aanrijden.)

Als je fietst, moet je voorrang 
krijgen van iedereen die van links 
komt rijden.

verkeersbordenmemory
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Bijlage 1

Voorrangsborden (2)

Voorrangsweg. 
Als je fietst, moet je voorrang 
krijgen van iedereen die van links 
en rechts komt rijden.

Als je fietst, moet je voorrang 
krijgen van iedereen die van 
rechts komt rijden.

verkeersbordenmemory
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Bijlage 2

Je mag hier niet .... borden

Je mag hier niet inrijden/je mag 
deze straat niet inrijden. (Als 
je fietst moet je afstappen en 
verder gaan lopen met je fiets 
aan de hand.)

Je mag de straat van deze 
kant niet infietsen. (Dit is een 
eenrichtingsstraat. Er mag wel 
verkeer tegemoet komen rijden.)

Je mag je fiets hier niet parkeren. 
(Je mag hier ook geen bromfiets 
parkeren.)

Je mag hier niet fietsen.

Je mag hier niet fietsen. 
(Je mag hier ook niet met een 
brommer of tractor rijden.)

verkeersbordenmemory
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Bijlage 2

Je mag hier niet .... borden (2)

Je mag hier niet met de auto 
inrijden. 
(Je mag hier wel inrijden met de 
fiets.)

Je mag hier niet verder fietsen 
als er iemand tegemoet komt 
rijden.

Je mag hier niet lopen.

verkeersbordenmemory
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Bijlage 3

Pas op .... borden

Pas op, een steile helling.

Pas op, een gevaarlijk kruispunt.  
(Je moet hier extra goed 
uitkijken.)

Pas op, de weg wordt smaller.

Pas op, slecht wegdek.

Pas op, er wordt aan de weg 
gewerkt.

verkeersbordenmemory
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Bijlage 3

Pas op .... borden (2)

Pas op, er kunnen kinderen 
oversteken.

Pas op, zijwind.

Pas op, een scherpe bocht naar 
rechts.

Pas op, spoorwegovergang.

verkeersbordenmemory
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Bijlage 4

Kijk hier is .... borden

Kijk, hier is een straat die je in 
mag rijden. (Er mag ook verkeer 
tegemoet komen rijden.)

Kijk, hier is een doorgang waar 
jij eerst mag als er iemand 
tegemoet komt rijden.

Kijk, hier is een eenrichtings-
straat. (Er mag geen verkeer 
tegemoet komen rijden.)

Kijk, hier kom je bij een 
eenrichtings straat. Je moet hier 
rechts afslaan. (Je mag hier niet 
links afslaan.)

Kijk, hier is een autoweg.  
(Je mag hier niet lopen of 
fietsen.)

verkeersbordenmemory
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Bijlage 4

Kijk hier is .... borden (2)

Kijk, hier is een parkeerplaats.

Kijk, hier is een erf. (Je mag er 
midden op straat spelen. Je mag 
elkaar niet hinderen.)

Kijk, hier houdt het erf op.

Kijk, je komt in de bebouwde 
kom.

Kijk, de bebouwde kom houdt op. 
(Je komt nu buiten de bebouwde 
kom.)

verkeersbordenmemory
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Bijlage 4

Kijk hier is .... borden (3)

Kijk, hier is een niet-verplicht 
fietspad. 
(Je mag zelf bepalen of je erop  
gaat rijden.)

Kijk, hier houdt het niet-verplichte 
fietspad op.

Kijk, hier is een doodlopende 
weg.

Kijk, hier is een oversteekplaats 
voor voetgangers.

verkeersbordenmemory
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Bijlage 5

Je moet hier .... borden

Je moet hier rechts voorbij rijden.

Je moet hier rechtdoor rijden.
(Je mag niet linksaf of rechtsaf 
als je fietst.)

Je moet hier rechts afslaan als je 
fietst. (Je mag niet rechtdoor of 
linksaf als je fietst.)

Je moet hier rechtdoor of rechts 
afslaan als je fietst. (Je mag hier 
niet linksaf als je fietst.)

Je moet hier links of rechts 
afslaan als je fietst. (Je mag hier 
niet rechtdoor rijden.)

verkeersbordenmemory
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Bijlage 5

Je moet hier .... borden (2)

Je moet hier de richting van de 
pijlen volgen als je fietst. 
(Rotonde)

Je moet hier paardrijden.

Einde ruiterpad.

Je moet het fiets-/ bromfietspad 
opgaan.
(Op dit pad rijden ook brom-
fietsers.)

Je moet hier fietsen/ je moet hier 
het fietspad opgaan. 
(Je mag hier ook lopen als er 
geen voetpad is.)

verkeersbordenmemory
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Bijlage 5

Je moet hier .... borden (3)

Einde fietspad/Fietspad houdt 
op.

Je moet hier lopen/Je moet hier 
het voetpad opgaan. (Je mag 
hier ook skaten, skelteren en 
steppen.)

Einde voetpad/Voetpad houdt 
op.

verkeersbordenmemory
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Bijlage 6

Onderborden

Fietsers en voetgangers mogen 
deze straat in.

Fietsers (en brom-fietsers) 
mogen de eenrichtingsstraat wel 
van deze kant inrijden.

Fietsers (en brom-fietsers) 
mogen hier wel linksaf.

Kijk, hier is een eenrichtings-
straat. Fietsers (en brom-fietsers) 
mogen je hier wel tegemoet 
komen rijden.

Fietsers mogen hier ook recht-
door of links-af. (Fietsers mogen 
hier natuurlijk ook rechtsaf.)

verkeersbordenmemory
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Bijlage 6

Onderborden (2)

Fietsers (en brom-fietsers) 
mogen hier wel links en rechts 
afslaan. (Ze mogen hier natuurlijk 
ook rechtdoor.)

Fietsers (en brom-fietsers) 
mogen hier ook links afslaan. 
(Ze mogen hier natuurlijk ook 
rechtdoor en rechtsaf.) 

Fietsers mogen hier ook recht-
door.
(Fietsers mogen hier linksaf, 
rechtsaf en rechtdoor rijden.)

Kijk, hier is een dood lopende 
weg. Voor fietsers (en brom-
fietsers) loopt de weg niet dood. 
Zij kunnen doorrijden aan het 
einde.

Je moet hier fietsen. Op dit 
fietspad kunnen ook fietsers 
tegemoet komen rijden.

verkeersbordenmemory
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Bijlage 6

Onderborden (3)

De voorrangsweg maakt een 
bocht. Als je fietst, moet je 
voorrang krijgen van iedereen  
die uit de zijwegen komt rijden.
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