
Een avontuur op skates!

In deze informatiefolder vindt u enkele voorbeelden uit 
het lesboek ‘Een avontuur op skates!’, ontwikkeld door 
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasland. 

Veel kinderen gaan tegenwoordig op skates de straat op. 
Het ene kind doet dit veilig op het voetpad vlakbij huis, het 
andere in een drukke wijk of midden in de stad. 

Dit lesboek wil kinderen laten nadenken over: 
gevaren die ze kunnen tegenkomen,* 
verkeersregels waar ze mee te maken krijgen,* 
gedragsregels waar ze zich aan horen te houden.* 

Het lesboek bestaat uit zeven korte hoofdstukken. Ieder 
hoofdstuk begint met een gedeelte van een verhaal over 
drie vrienden. De kinderen gaan met elkaar skaten en 
beleven een avontuur met daarin verwerkt verkeersregels, 
gevaren onderweg, kleine ongelukjes en gedragsregels.

Naast het verhaal omvat ieder hoofdstuk een aantal 
onderdelen: 

Discussie: Praat met de leerlingen over wat er   * 
 gebeurt in het verhaal.

Skatecode: Gedragsregels zoals die zijn opgesteld   * 
 door de skatebond.

Info: Interessante informatie.* 
Doen: Een opdracht, knutselwerkje of iets om over   * 

 na te denken.
Weet jij hoe het zit?: Vragen om te testen of de   * 

 leerlingen hebben begrepen wat er besproken   
 wordt in het hoofdstuk. 

In deze folder vindt u van alle onderdelen een voorbeeld. 
De voorbeelden komen steeds uit andere hoofdstukken.
Het lesboek sluit aan bij de belevingswereld van kinderen 
uit groep 6 (en begin groep 7).

Het lesboek is te gebruiken als voorbereiding op een middag 
skateles of als aanvulling op de reguliere verkeersles.

Bestellingen
Scholen binnen het werkgebied van VVN-Maasland 
kunnen gratis in het bezit komen van dit leuke lesboek 
met bijbehorende handleiding.
Scholen buiten ons werkgebied kunnen het lespakket 
bestellen via de projectleiding, het secretariaat of via de 
website. Kijk voor prijzen op onze website: 

www.vvn-maasland.nl  

Voor informatie of bestelling kunt u per e-mail contact 
opnemen met de projectleiding.

Skatelessen
Het leukst is het natuurlijk als u het lesboek voorafgaand of 
aansluitend aan een skateles gebruikt. 

Neem voor het organiseren van skatelessen contact op met de 
plaatselijke VVN-afdeling of met verkeersouders van de school. 
Ook kunt u contact opnemen met docente Trudy van der Graa� 
van de Osse schaats- en skeelerclub SCOSS.

Tel: 06-55363998
E-mail: trudyvandergraa�@hotmail.com

De kosten die aan deze skatelessen zijn verbonden zijn on-
geveer €80,- per les per klas.

COLOFON:

Initiatief
Het lesboek ‘Veilig en Verstandig het Verkeer in op 
Skates!’ werd geïnitieerd door Veilig Verkeer Nederland, 
afdeling Maasland, in samenwerking met Projectenbureau 
Sportstimulering van de Gemeente Oss.

Verhaal 
René van Helden

Illustraties 
Myrthe Koppelaar

Verhaallijn, teksten en foto’s
Monique van Helden

Projectleiding
stuur een mail naar:
skaten@VVN-Maasland.nl

Algemene informatie
Kijk op onze website: 
www.VVN-Maasland.nl

Een avontuur op skates!

Maak kennis met Kyra, 
Martin en Niels en leer 
alles over veilig skaten! 

Test de kennis van 
uw leerlingen over 

verkeers- en 
gedragsregels 

tijdens het skaten!

Doe!
Lees!
Praat!

Kijk op de achterkant van deze 
folder voor meer informatie!

Nieuw lesmateriaal 
van 
VVN-Maasland

Handleiding 
met kopieer
bladen

Lesboek voor groep 6 en 7 van het basisonderwijs



Wat gaater mis in het verhaalbijMartin en Niels?

Hoe doe jij dat, als je gaatskaten?

Kijk je altijdgoeduit?

Weet jij welke verkeersregelNiels bedoelt, als hij

zo moppertop de �etser?

ZORG DAT JE KUNT REMMEN VÓÓR JE HE T V ERKEER IN GAAT .

GA LANGZAMER RIJDEN ALS JE B IJ EEN KRUISIN G O F ROTONDE KOMT.

LAAT Z IEN WAAR JE HEEN WILT: STEEK JE HAND UIT !

GEBRUIK DE OVERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS.

DENK ERAAN : ‘ VERKEER IN , T ELEFOON EN MUZIEK UIT!’

A

8. Welke verkeersregelsgeldenin het verkeer voor skaters: de
regelsvoor �etsers of de regelsvoor voetgangers?

9. Moet de skater in plaatje A voorrangkrijgenvande �etser of niet?

10. Moet de auto in plaatje B voorranggevenaande skaters?

B

Weet jij hoe het zit?

We beginnensteedsmet een discussie.Dat
betekentdatwe met elkaar pratenover het
verhaalen over wat er gebeurt.

Bij dit onderdeeltestenwe
of je hebtbegrepenwaar het
hoofdstukover ging!
Schrijfde antwoordenop
het kopieerblad.
Bij sommigevragenkun je
meerdere antwoordengeven.

Kyra en Martin wonen vlakbij het plantsoen. Ze gingen door de tuindeur en sloegen linksaf, terwijl ze zich 
vasthielden aan de schutting. Echt skaten konden ze niet in dit nauwe paadje tussen de tuinen. 
Op de stoep ging het al een stuk beter. Bij de hoek begon het �etspad dat door het plantsoen liep. Het 
asfalt was heel glad; er waren geen kuilen en je kon er heerlijk skaten. Kyra reed voorop en deed stoer 
haar armen op haar rug. Ze kreeg het warm van de inspanning. Een paar meter achter haar kwamen Niels 
en Martin. Die hadden moeite om haar bij te houden. Na de bocht was een splitsing: je kon er linksaf maar 
ook rechtdoor. Kyra remde voor een mevrouw op een �ets die van links kwam. In het stoeltje aan haar 
stuur zat een klein kindje. 
Niels en Martin waren zo ingespannen bezig dat ze de �etser pas zagen, toen die al vlakbij was. 
‘Kijk uit!’ riep Kyra, maar het was al te laat. Niels probeerde de �etser te ontwijken, maar struikelde en 
raakte Martin waardoor ze allebei vielen. 
De mevrouw was van haar �ets gesprongen. Ze zag bleek van schrik en gaf haar kind een knu�el toen het 
begon te huilen.
‘Jullie moeten beter opletten!’ zei ze, toen ze weer op haar �ets stapte.
Niels voelde aan zijn hand en aan zijn gezicht kon je zien, dat het behoorlijk pijn deed. 
‘Volgens mij moet zíj beter opletten, wij kwamen toch van rechts?’ mopperde hij.

Wie heeft er voorrang?

Kijk goednaarde tekening.
Door de botsingvliegtde helm
vanKyra’s hoofd.

Een helmmoet goedop je hoofdpassen.
Is je helmte groot dankanhij verschuiven
en dusook afvallen.
Koop een helmdusnooit te groot!
Maak je helmaltijdgoedvast.

Geef de �ets- of voetpadenwaar je
volgensjou veiligkunt skateneen
groenekleur.
Kleur de wegen waar je echt beter

kunt gaanskaten.
Kijk eensof er ergensplek is in jouw
wijk om een skatebaanaante leggen.

rood
niet

Zoek of maakeen kaart
vande omgevingwaar je woont.

Doen, dus!
Een opdracht,
een knutselwerkjeof iets om
over na te denken.

Neem een groot stuk papieren teken daaropeen rotondeof
maakeenwegvanbijvoorbeeldlego. Laat op deze rotonde
een speelgoedvrachtwagen(liefstmet oplegger)rijden. Misschien
heeft iemandthuiszo’n autoof kijk bij de kleuters op school.
Zet er ook voetgangersen �etsers bij, bijvoorbeeldvanPlaymobil
of Lego. Als de vrachtwageneen bochtmoetmaken, kun je goed
zienwaaromhet gevaarlijkis om naasteen vrachtwagente staan.
Voor een busgeldtnatuurlijkhetzelfde!

Onder dit kopje vindje interessante
informatieom te onthouden!

De skatecodezijn gedragsregelsdie opgesteld
zijn door de Skatebond.Het is de bedoelingdat
iedere skater zich aandeze regelshoudt!

Ieder hoofdstuk in het lesboek begint met een deel van een verhaal over 3 kinderen die na 
school met elkaar gaan skaten. Dit is een stukje uit hoofdstuk 4. Ieder hoofdstuk is op dezelfde 
manier opgebouwd. De onderdelen in deze folder komen uit verschillende hoofdstukken.

Het lesmateriaal omvat een lesboek voor leerlingen en een handleiding voor de leerkracht. De 
handleiding bevat kopieerbladen voor de opdrachten zodat het lesboek meerdere jaren gebruikt 
kan worden.


