KLAS :
Dit is een Quiz over het verkeer, let jij goed op wat er rond je gebeurt?...
1. Waar of Niet Waar? Ik mag fietsen over het zebrapad?
 Niet Waar
 Waar

2. Wat doe je als je oversteekt?
 Dan kijk ik eerst naar links en dan naar rechts!
 Ik kijk recht voor mij uit!
 Ik tel de lijnen op het zebrapad!

3. Mag je oversteken als je in gezelschap bent van een volwassen persoon en de
gemachtigde toezichter heeft u nog niet een teken gegeven om over te steken?
 Ja, ik mag oversteken als er een volwassen persoon bij mij is.
 Ja, ik mag zelfs alleen oversteken zonder volwassen persoon.
 Nee, ik wacht op het teken van de gemachtigde toezichter.
 Ik wacht helemaal niet.

4. Het zebrapad is niet doorgetrokken door het fietspad! Wat is waar?
 Ik heb als voetganger voorrang op de fietser(s).
 Neen, ik moet wachten tot de fietser(s) voorbijrijdt.
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 Allebei, ik kies elke dag waar ik zin in heb.
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5. Wat is waar? Meerdere antwoorden mogelijk. Ik ben een fietser, en ik wil oversteken
aan een zebrapad!
 Ik mag oversteken op het zebrapad.
 Ik moet afstappen van mijn fiets en te voet oversteken.
 Ik mag gewoon over het zebrapad fietsen.
 Ik rijd op de voorziene smalle strook naast het zebrapad.

6. Waar

 of niet waar? Omcirkel het juiste antwoord. Ik word met de auto naar

school gebracht,
 Mijn ouders stoppen op het zebrapad zodat ik veilig kan afstappen en kan oversteken.


 Mijn ouders moeten eerst de auto parkeren op een parking en mij aan de stoepzijde
afzetten.


 Mijn ouders mogen gewoon midden op de weg stoppen en mij afzetten aan de stoepzijde.


7.Hoe hard mag een auto rijden in een schoolomgeving?
Meerdere antwoorden mogelijk.
 10Km per uur
 50Km per uur
 Zo traag mogelijk
 30Km per uur
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 Zo hard je wilt
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8. Is dit veilig

 of onveilig , kleur in wat klopt!

  In de Oudestraat langs de linkerkant van de straat fietsen.
  Fietsen op het fietspad.
  De straat schuin oversteken.
  Op je achterwiel fietsen.
9. Wat betekenen de letters HVT deze week? Vink aan wat klopt.
 Helpen aan Veiligheid Tezamen.
 Hulp Voor Taal.
 Hulp bij Veilige Turnles.
 Hé, Verkeer moet Traag.
 Helpen aan Veilige Turnsokken.

10. Welke kleur heeft de verloren sok uit het
verhaal?
 Groen
 Geel
 Rood

11. Wat zijn de namen van de mascottes?

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….
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…………………………………….
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12. Waarom staat Paul ’s ochtends aan het zebrapad?
 Om ons een goedemorgen te wensen.
 Om de strepen van het zebrapad te tellen.
 Om te kijken naar de mooie mama’s.
 Om ons veilig te helpen oversteken.

13. Welke park wordt niet getoond in het verkeersfilmpje?
 De Tarzanbosjes
 Het Fort
 Het Kielpark
 De Polder

14. In het filmpje zie je een standbeeld van het jongetje met zijn hond! Hoe heten ze?
 Kuifje en Bobbie
 Nello en Patrasche
 Berkel en Pekkie
 Goofy en Pluto

A.

……………………………….

B.

………………………………….

C.

………………………………..

D.

……………………………..
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15.Voor wie is deze weg verboden?
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16. Wat betekent dit verkeersbord?

A.

B.

A……………….

B…………………….

C.

C…………………..

D.

D…………………….

17. Het is 13u. Welke weggebruikers zijn hier welkom?
 Enkel voetgangers
 Voetgangers en fietsers
 Voetgangers, fietsers en
voertuigen die komen laden en lossen

18. Schiftingsvraag? Hoeveel sokken zitten er in de bokaal aan Juf Titi haar raam
(secretariaat)?
……………………………………………………………….

Deelname t.e.m. donderdag 20.05.2021. De ingevulde Quiz dient ten laatste
om 15u30 ingeleverd te worden om te kunnen deelnemen!!!! De Ouderraad
wenst jullie allen veel succes! (vergeet jouw ‘klasnaam’ niet te noteren)
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De winnaar wordt vrijdag al bekend gemaakt!
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