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VOORBEREIDINGSTIJD
5 minuten per ‘fi etswiel’

LESTIJD
10 minuten per groepje van 5-10 leerlingen 

verkeer
VVN FIETSWIELSPELLEN - SLANG

LESDOEL
• De leerlingen kunnen in een groep fi etsen.
• De leerlingen kunnen soepel door bochten

sturen.
• De leerlingen kunnen obstakels vermijden.
• De leerlingen kunnen anticiperen en afstand

houden van de fi etser voor zich.

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 de 
stippen klaar. Zie hiervoor de afbeelding op de 
volgende pagina.

Bij meer leerlingen kun je meerdere fi etswielen 
gebruiken.

Inleiding
Tijdens het spel is het de bedoeling dat de 
leerlingen in een slang of treintje achter elkaar 
aan fi etsen in verschillende patronen. Eerst 
volgens instructie van de begeleider om te 
oefenen. Daarna krijgen leerlingen de beurt om 
als voorrijder de route te bepalen die gevolgd 
moet worden. 

Aan de slag
Laat de deelnemers eerst oefenen met ‘achtjes’ 
rond en door het fi etswiel rijden. Stel de 
deelnemers aan de buitenkant van het fi etswiel 
op, op ‘3 uur’.

Geef aanwijzingen: 
• Fiets achter elkaar langs de buitenkant van

het fi etswiel, tegen de klok in.
• Fiets in een rustig tempo, op voldoende

afstand van elkaar.
• Sla na 2 stippen linksaf en ga het wiel in.
• Rijd aan je rechterkant het wiel weer uit,

rijd rechtsom met de klok mee en sla na 3
stippen rechtsaf, het wiel weer in.

Wijs vervolgens een deelnemer aan en laat 
hem een zelfbedacht patroon rond en door het 
fi etswiel rijden. De overige deelnemers volgen.

Laat na enkele minuten de deelnemers stoppen 
en wijs een nieuwe voorrijder aan.

BENODIGDE MATERIALEN
• 12 stippen/platte schijven

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

GROEP 3-8
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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 het leuk om in een treintje te fi etsen? 
En wat was lastig?

• Kon je tijdens de bochten goed afstand 
houden?

Voor de spelvariatie:
• Is twee aan twee lastiger dan achter elkaar 

fi etsen?

VVN FIETSWIELSPELLEN - SLANG

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

Tip! Zo varieer je met de opdracht: 
• Laat leerlingen 2 aan 2 naast elkaar 

fi etsen.
• Laat leerlingen elkaar kruisen. Doe dit 

enkel als het rijden in eenvoudigere 
patronen soepel verloopt.

Dit is een les van:

https://vvn.nl/op-school

