
 

 

Schoolbrengweek 

Een veilige fiets 
 

Leerdoel 
Leerlingen weten wat er op een veilige fiets moet zitten 
 
De les 
Om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen is het belangrijk dat je de 
verkeersregels kent en goed kunt fietsen. Maar ook een veilige fiets is 
belangrijk. 
Voer samen met de leerlingen een fietscontrole uit. Eventueel kunnen enkele 
handige ouders of opa’s en oma’s u hierbij helpen. Misschien wil zelfs de 
plaatselijke fietsenmaker of wijkagent hiervoor op school langskomen. 
In de webshop van SCHOOL op SEEF kunt u kosteloos de ‘SEEF Veilige Fiets 
sticker’ bestellen.  
Op de website van SCHOOL op SEEF kunt u ook werkbladen voor de 
fietsenkeuring downloaden (zie de voorbeelden op de volgende pagina’s) 
verderop): 
 
Extra 

 Geef één of twee weken voorafgaand aan de fietscontrole aan de ouders door waarop u de 
fiets gaat controleren. Zo hebben zij de tijd om zelf te zorgen dat de fiets tijdens de controle 
in orde is. Eventueel kunt u één of twee weken na de controle een herkeuring uitvoeren 
zodat leerlingen van wie de fiets niet in orde was alsnog een sticker kunnen verdienen. 

 Op het YouTube kanaal van SCHOOL op SEEF staat ook een leerzaam filmpje over de veilige 
fiets en over verlichting en zichtbaarheid 

 Combineer de fietsenkeuring met een les band plakken of  tandwielen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://youtu.be/fxqSZkNP-Us
https://youtu.be/fxqSZkNP-Us
https://youtu.be/2trCk3Aa1NQ
https://www.anwb.nl/fietsen/uitrusting/band-plakken
https://schooltv.nl/video/tandwielen-versnellingen-op-je-fiets/
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Pimp je fiets 

 
De les 
Gelukkig zien niet alle fietsen er hetzelfde uit. Anders zou je jouw fiets misschien helemaal niet 
herkennen in de fietsenstalling. 
Laat de leerlingen hun fiets, schoenen of step versieren. Besteed hierbij ook aandacht aan 
verkeersveiligheid, want is het nog veilig om te fietsen met ballonnen aan je stuur. 
 
Extra 

 Maak een fietstocht rond de school met de mooi versierde fietsen. De leerlingen op 
versierde stepjes of schoenen lopen in optocht. 

 Met gekleurde rietjes zijn ook spaken mooi te versieren (snijdt de rietjes in de lengte open 
waardoor ze rond de spaken te schuiven zijn). Papieren rietjes zijn dan veel beter voor het 
milieu dan plastic rietjes. Sta met de leerlingen stil bij de gevolgen van plastic in de natuur en 
het recyclen van plastic. 

 Vraag de gemeente of fietsenwinkel om een paar oude fietsen en laat de leerlingen deze 
fietsen versieren/verven. 
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