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VOORBEREIDINGSTIJD
5 minuten per ‘fi etswiel’

LESTIJD
10 minuten per groepje van 5-12 leerlingen 

verkeer
VVN FIETSWIELSPELLEN - INVOEGEN

LESDOEL
• De leerlingen kunnen in een groep fi etsen.
• De leerlingen kunnen afstanden inschatten.
• De leerlingen kunnen op een veilige manier 

links en rechts invoegen in een groep 
fi etsers (ritsen).

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

INHOUD

Voorbereiding
Lees eerst de algemene toelichting en volg de 
tips en instructies. Leg het fi etswiel met 12 
stippen klaar en leg met 6 extra stippen een 
middenpad in het fi etswiel. Zie hiervoor de 
afbeelding op de volgende pagina.

Inleiding
De leerlingen fi etsen in 2 groepen in 
tegengestelde richting langs de buitenkant van 
het fi etswiel en daarna via een pad door het 
midden. Om over het middenpad te kunnen 
fi etsen, moeten ze van links en rechts invoegen 
(ritsen).

Aan de slag
Verdeel de leerlingen in 2 groepen. Laat de 
beide groepen op hetzelfde punt starten en in 
een rustig tempo langs de buitenkant van het 
fi etswiel fi etsen, de ene groep met de klok mee 
en de andere groep tegen de klok in. 

De deelnemers rijden zonder stoppen op ‘3 
uur’ het fi etswiel in en fi etsen rechtdoor over 
het middenpad. Aan de andere kant, op ‘9 uur’, 
fi etsen ze het fi etswiel weer uit.

De opdracht is dat de beide groepen zich in één 
lijn samenvoegen (ritsen) om door het midden te 
fi etsen.

Bij het uitrijden van het fi etswiel gaan de 
deelnemers linksom of rechtsom, steeds in 
de andere richting dan waar zij vandaan zijn 
gekomen.

Benadruk dat rechts voorrang moet krijgen bij 
het invoegen! De fi etsers die van links komen 
moeten invoegen bij de fi etsers die aan de 
rechterkant van het middenpad fi etsen.

BENODIGDE MATERIALEN
• 18 stippen/platte schijven 

(om het fi etswiel mee te maken)
• 1 fi ets per leerling

GROEP 6, 7, 8
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Dit is een les van:

https://vvn.nl/op-school
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Refl ectie
Bespreek met de leerlingen:

• Was in een groep fi etsen lastig? En lukte 
het om voldoende afstand van elkaar te 
houden?

• Ging het invoegen goed? Is van links 
moeilijker dan of hetzelfde als van rechts?

VVN FIETSWIELSPELLEN - INVOEGEN

Tip! Zo varieer je met de opdracht: 
• Laat de leerlingen in plaats van in te 

voegen naast elkaar door het midden 
van de cirkel rijden.

• Laat een leerling een voorwerp 
doorgeven aan een andere leerling op 
het moment dat men naast elkaar door 
het midden rijdt.

Het fi etswiel (de diameter is 9-10 meter):

Dit is een les van:

https://vvn.nl/op-school

