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VOORBEREIDINGSTIJD
5 minuten per ‘fi etswiel’

LESTIJD
10 minuten per groepje van 5-12 leerlingen 

verkeer
VVN FIETSWIELSPELLEN - STOELENDANS

LESDOEL
• De leerlingen kunnen in een groep fi etsen.
• De leerlingen kunnen plotseling remmen en 

gecontroleerd tot stilstand komen.
• De leerlingen kunnen snel op- en afstappen 

en uit stilstand wegfi etsen.
• 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. Let op: Gebruik 1 stip minder 

dan er deelnemers zijn. Bij meer leerlingen kun 
je meerdere fi etswielen gebruiken.

Zorg voor een duidelijk hoorbaar stopsignaal, 
bijvoorbeeld een fl uit of muziek die stopt.

Inleiding
Het spel is een stoelendans op de fi ets. De 
deelnemers fi etsen langs de buitenkant van 
het fi etswiel. Er is steeds 1 stip minder dan het 
aantal deelnemers. Op een afgesproken signaal
plaatsen de deelnemers hun voorwiel op een 
vrije stip. Voor 1 deelnemer is er geen stip, die 
deelnemer valt af en verlaat het spel.

Aan de slag
Leg uit wat het spel inhoudt. Geef aan bij welk 
duidelijk hoorbaar signaal de deelnemers 
moeten stoppen.

Laat de deelnemers achter elkaar in een rustig 
tempo langs de buitenkant van het fi etswiel 
fi etsen, op voldoende afstand van elkaar.
Zodra het afgesproken signaal wordt gegeven, 
probeert elke deelnemer zijn voorwiel op een 
stip te plaatsen. Wie geen vrije stip vindt, is 
‘af’ en verlaat het spel. Verwijder daarna 1 stip, 
zodat er weer een stip te weinig beschikbaar is. 

Vanaf het moment dat er 3 of 4 deelnemers 
over zijn, wordt er geen stip meer verwijderd. 
Voor elke deelnemer die daarna afvalt, komt een 
vorige deelnemer terug in het spel. Zo blijven 
zoveel mogelijk deelnemers actief bezig.

BENODIGDE MATERIALEN
• Stippen/platte schijven 

(om het fi etswiel mee te maken), 
1 minder dan het aantal leerlingen. 
Dus bij 10 leerlingen, 9 stippen.

• Fluitje
• 1 fi ets per leerling

GROEP 1-8

Dit is een les van:

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

• Wat ging goed? En wat zou je nog beter 
willen kunnen?

• Stond je zadel goed en werkten je remmen 
goed?

VVN FIETSWIELSPELLEN - STOELENDANS

Tip! Zo varieer je met de opdracht: 
• Plaats bij meer leerlingen dan het 

aantal beschikbare stippen de 
resterende leerlingen buiten het 
fi etswiel en laat deze steeds een 
afvaller vervangen. Verwijder voor deze 
speelwijze geen stip nadat iemand is 
afgevallen.

• Bij meer leerlingen kunnen er ook 
steeds 2 stippen verwijderd worden, 
daarmee wordt het spel sneller 
gespeeld.

• Laat geen nieuwe leerlingen invloeien, 
maar speel het spel uit tot er 1 leerling 
over is. Deze is de winnaar.

• Laat de leerlingen bij het stopsignaal 
ook af- en weer opstappen. Daarmee 
oefenen zij het vlot af- en opstappen.

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

Dit is een les van:

https://vvn.nl/op-school

