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Verkeersbordenspel 
Handleiding 

 

 

 

Onderweg naar school komen de kinderen vaak al veel verkeersborden tegen. Tijdens de verkeerslessen in 

de klas leren ze wat al die borden betekenen. Aan het einde van groep 4 hebben de kinderen al 

kennisgemaakt met verschillende gebodsborden (“Je-moet-borden”), verbodsborden (“Je-mag-niet-

borden”) en waarschuwingsborden (“pas-op-borden”). Tijd om dat te gaan testen. 

 

Benodigdheden 

• Antwoordblad (per leerling of tweetal) 

• 25 verkeersborden  

• Potlood en gum 

 

Voorbereiding 

Hang de 25 verkeersborden op willekeurige plekken in de klas, de speelzaal of bij goed weer buiten op het 

schoolplein. Zorg er verder voor dat er voldoende antwoordbladen (een per leerling/tweetal) klaarliggen.  

Bedenk ook alvast of je de kinderen individueel wilt laten werken of in tweetallen. Er zijn 25 verkeersborden. 

Wanneer je kiest voor het werken in tweetallen, zijn er altijd voldoende verkeersborden vrij. Heb je een 

kleine groep? Dan kan de speurtocht ook individueel worden gespeeld.  

De kinderen zullen niet allemaal tegelijk klaar zijn met de verkeerbordenspeurtocht. Zorg dat ze ergens mee 

verder kunnen als ze klaar zijn. 

 

Start van de activiteit 

Leg aan de kinderen uit dat ze bij de verkeersregels op het antwoordblad de juiste verkeersborden moeten 

gaan zoeken. Bij elk bord staat een letter. Die letter vullen de kinderen in, in het vakje voor de verkeersregel. 

Als de kinderen aan het eind alle letters verzameld hebben, kunnen ze op zoek naar de oplossing. De 

gevonden letters vormen natuurlijk een zin. De letters van eenzelfde woord staan bij elkaar op het 

antwoordblad. Alleen de volgorde klopt dus nog niet. 

 

Je moet 

… 

Je mag niet … 

Pas op! …. 
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Afsluiting van de activiteit 

Als afsluiting van de verkeersbordenspeurtocht kun je nagaan welke zin de kinderen hebben gevonden, ze 

laten benoemen welke verkeersborden ze nog lastig vonden etc.. 

 

De oplossing 

Zeker niet onbelangrijk om te vermelden is de zin die door de kinderen gemaakt moet worden: 

 

 

T L E  O D E G  O P  J I B 

 

E H T  E K O E S N V E R T . 
 

Wanneer de letters in de goede volgorde staan, dan lezen de kinderen: Let goed op bij het oversteken. 

 

 


