
PeutersQuiz Level Inhoud

1. Naar buiten Wat zie je op straat? (oriëntatie verkeer, aanbieden begrippen)
Je bent niet alleen (anderen in het verkeer, met wie krijg je te maken?)
Buiten spelen (veilige plek)

Hoe ga je naar… de peuterspeelzaal (meerijden, lopen, afspraken)
Achter op de fiets (veilig blijven zitten)
Laat je zien (zichtbaar zijn door verlichting, opvallen met kleren)

Lopen op de stoep (onder begeleiding)
Samen naar de overkant (oversteken onder begeleiding)
Rood en groen (oversteken bij het voetgangerslicht)

2. Samen op stap!

3. Loop je mee?
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Overzicht verkeersquizzen

Groep 1Quiz Level Inhoud

1. Druk op straat

2. Op de stoep

3. Let op!

Wat is verkeer? (rekening houden met anderen)
Verkeersgeluiden (geluiden herkennen)
Laat je zien! (opvallen, fietslicht)
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Lopen op de stoep (met vriendjes)
Oversteken (onder begeleiding, rechte straat)
Spelen op de stoep (veilig gedrag)

Er staat iets op de stoep (obstakel, hoe ga je erlangs)
Ander weer (opvallen met kleren, verlichting)
Bijzonder op straat (kijken naar iets dat gebeurt, bal willen pakken, enz.)
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Handig om te weten:

 Elke quiz heeft 15 vragen, 

verdeeld over 3 levels, 5 

vragen per level.



Groep 2Quiz Level Inhoud

1. Veilig op stap

2. Naar school

3. Op straat

Afspraken maken (geen gevaarlijke spelletjes, niemand hinderen enz.)
Oversteken (benodigde handelingen)
Laat je zien! (niet tussen auto’s spelen, licht aan, opvallende kleding)  
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Afspraken bij school (niet op het plein fietsen, niet dringen bij de ingang enz.)
Meerijden in de auto (afspraken maken voor in de auto)
Spelen met een vriendje (veilig plek, welke spelletjes)

Oversteken bij het zebrapad (benodigde handelingen)
Het verkeerslicht (soorten, voor wie geldt het licht)
Borden op straat (eerste kennismaking borden)
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Handig om te weten:
 Elke quiz heeft 15 vragen, 
verdeeld over 3 levels, 
5 vragen per level.


