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Leer in het Verkeer



Leer in het Verkeer is een verkeerseducatief programma voor kleuters van 4 tot en met 6 jaar,  

gebaseerd op de vrolijke illustraties van Dick Bruna. Kleuters bereiden zich voor op deelnemen aan het 

verkeer door middel van voorlezen, praten, zingen, knutselen, spelen en oefenen. Ouders en verzorgers 

worden ook bij het programma betrokken door middel van aantrekkelijke materialen voor thuis. Hiermee  

kunnen ouders thuis oefenen met hun kinderen.

• Leerdoel: de kinderen maken spelenderwijs kennis met het thema verkeer. De onderwerpen die o.a. aan bod komen:  

   lopen op de stoep, oversteken, veilig spelen, geluiden en voertuigen. 

• Materiaal: het programma bestaat uit een leskist met verkeersmaterialen en een online leeromgeving. In de online  

   leeromgeving staan 10 praktische verkeerslessen uitgewerkt en de uitleg over het gebruik van de materialen uit de  

   leskist. Iedere les wordt afgesloten met digitaal oudermateriaal.

• De les wordt gegeven door de eigen leerkracht. Leerkrachten kunnen direct met het verkeersprogramma aan de slag  

   en de lessen vragen beperkte voorbereidingstijd. Het voordeel van het lespakket is dat het kan worden ingezet of  

   gecombineerd met actuele thema’s, zoals herfst, buitenspelen, etc.

• Lesduur: 60 minuten.

• Locatie: klaslokaal.

Lespakket voor kleuters

Inhoud lespakket kleuters:

•  Handleiding in online leeromgeving

•  Muziek - diverse verkeersliedjes in online leeromgeving

•  Leesboek stoeprand… stop!

•  Vertelplaten stoeprand… stop! (12 stuks) A3 formaat gelamineerd

•  Vertelplaten verkeerslessen (21 stuks) A3 formaat gelamineerd

•  Wenborden (18 stuks)

•  Joep-in-het-Verkeerspel

•  Memospel 

•  Knuffel Joep (vertelpop)

•  Doeboekjes (30 stuks)

•  Opbergkist 

Verkeerseducatie voor kleuters

Bij aanschaf van een lespakket zit een abonnement inbegrepen voor één jaar waarmee de leerkracht toegang heeft tot de 

online leeromgeving. Meerdere groepen kunnen gebruik maken van één abonnement. Bij bestelling van 30 Doeboekjes wordt 

het abonnement voor toegang tot de online leeromgeving weer met één jaar verlengd.

+ 
online
leeromgeving



Voor basisscholen die al enige tijd werken met het lesprogramma van  

Leer in het Verkeer hebben we een speciaal ‘opschoningsaanbod’.   

Opschoningspakket:

• Toegang tot de online leeromgeving

• Online instructie voor leerkrachten van 30 minuten

• 30 Doeboekjes

Wanneer het lespakket van Leer in het Verkeer al langer wordt gebruikt is het mogelijk dat bepaalde materialen  

incompleet of zoekgeraakt zijn. Wij bieden de mogelijkheid om deze materialen bij te bestellen.
 

Materiaaloverzicht:

• Leesboek stoeprand… stop!         • Wenborden (18 stuks)

• Vertelplaten stoeprand… stop! (12 stuks) A3 formaat gelamineerd     • Joep-in-het-Verkeerspel

• Vertelplaten verkeerslessen (21 stuks) A3 formaat gelamineerd     • Memospel 

• Knuffel Joep (vertelpop)

De Joep-in-het-Verkeertas is een rugtasje met lesmaterialen die kinderen mee naar huis kunnen nemen. Het rugtasje 

heeft als doel de ouderbetrokkenheid bij de verkeersopvoeding te vergroten. De kleuters kunnen samen met hun ouders 

of verzorgers thuis oefenen wat ze in de les over het thema verkeer hebben geleerd. Wanneer een school gebruik maakt 

van het lespakket Leer in het Verkeer adviseren wij 4 Joep-in-het-Verkeertasjes per groep bij te bestellen.

Inhoud Joep-in-het Verkeertas:

• Oranje rugtasje

• Knuffel Joep (vertelpop)

• Leesboek stoeprand… stop!

Opschoning bestaande lespakketten kleuters 

Materialen ook los te bestellen

Joep-in-het-Verkeertas

Verkeerseducatie voor kleuters
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online
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Naast het uitgebreide lespakket voor in de klas, zijn er ook verkeersmaterialen voor op het schoolplein.  

Zo kunnen jonge verkeersdeelnemers de theorie praktisch oefenen in een beschermde omgeving, samen 

met de leerkrachten en ouders.

Met de verkeershesjes kunnen de kleuters een viertal voertuigen uitbeelden en ervaren hoe het is om een auto, fiets, 

vrachtwagen of bus te zijn. Bij het oefenen van de verkeersregels worden de hesjes gebruikt op het schoolplein, in de 

gymzaal of in de klas. De verkeershesjes zijn ook handig en veilig te gebruiken bij schooluitjes.

De verkeershesjes zijn per set van 4 voertuigen te bestellen.

Dick Bruna verkeershesjes

Dick Bruna stoeptegelmatjes

Schoolpleinmaterialen

Met de stoeptegelmatjes leren de kinderen op een speelse manier de  

belangrijkste verkeersregels. De versjes en illustraties op de matjes  

sluiten aan bij wat de kinderen in de klas geleerd hebben. 

Tijdens de verkeersles worden de vinyl tegels neergelegd op  

het schoolplein, in de oefenstraat of in het klaslokaal. 

De stoeptegelmatjes zijn per set van 5 matjes te bestellen.



De illustraties en versjes van de lesmaterialen zijn ook op de echte stoeptegels aangebracht. Door de herkenbare plaatjes 

van Dick Bruna leggen de kleuters al snel een verband met wat ze in de klas hebben geleerd. Door de tegels op het 

schoolplein te plaatsen ontstaat een koppeling tussen theorie en praktijk. Zo kunnen kinderen op een leuke manier de 

verkeersregels oefenen. De stoeptegels zijn per stuk te bestellen.

Let op: indien de stoeptegels in de openbare ruimte (en niet op het schoolplein) worden geplaatst dan is er toestemming van de 

gemeente nodig.

Dick Bruna stoeptegels

LV.stoep.a1 LV.stoep.b1aLV.stoep.a2 LV.stoep.b2

LV.stoep.e2 LV.stoep.e5LV.stoep.e3 LV.stoep.f1a

LV.stoep.b3 LV.stoep.b5LV.stoep.b4 LV.stoep.b6

LV.stoep.b7 LV.stoep.c2LV.stoep.c1 LV.stoep.e1



Speciaal voor schoolomgevingen is er de beachflag. De vrolijke en speelse uitstaling van de beachflag werkt als reminder 

voor de ouders, verzorgers en weggebruikers. Ze naderen een schoolomgeving / schoolplein waar kinderen lopen en 

spelen. 

De beachflags zijn per stuk te bestellen, inclusief grondplaat.

Dick Bruna beachflags
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+ 31 70 361 59 35
info@leerinhetverkeer.nl
www.leerinhetverkeer.nl


