
2019 
 
februari 

Dag Programma Doel van de les Wie komt? 

6-2-2019 1. Introductie verkeersregels 
2. Veilig op weg 

Begrippen te herkennen, deze begrijpen en kunnen toepassen. 
Hoe kun je veilig op weg gaan? Waar is de plaats op de weg? 

 

13-2-2019 3. Gedrag op kruispunten  
4. Gedrag op de weg  

Regels, borden, markeringen  herkennen en kunnen toepassen. 
Regels snelheid, stilstaan, parkeren en verlichting toepassen. 

 

20-2-2019 5. Bijzondere wegen - gebieden  
6. Verkeerstekens 

Regels verschillende wegen/gebieden herkennen en toepassen. 
Verkeerstekens, verkeerslichten en aanwijzingen toepassen. 

 

27-02-2019 7. Risico’s op de weg  
8. Gebruik voertuig, afmeting/lading 

Regels alcohol + drugs, gebruik autogordel handelen ongeval. 
Regels lading vervoeren en onder welke voorwaarden. 

 

 
maart 

Dag Programma Doel van de les Wie komt? 

4-3-2019 1. Introductie verkeersregels 
2. Veilig op weg 

Begrippen te herkennen, deze begrijpen en kunnen toepassen. 
Hoe kun je veilig op weg gaan? Waar is de plaats op de weg? 

 

11-3-2019 3. Gedrag op kruispunten  
4. Gedrag op de weg  

Regels, borden, markeringen  herkennen en kunnen toepassen. 
Regels snelheid, stilstaan, parkeren en verlichting toepassen. 

 

18-3-2019 5. Bijzondere wegen - gebieden  
6. Verkeerstekens 

Regels verschillende wegen/gebieden herkennen en toepassen. 
Verkeerstekens, verkeerslichten en aanwijzingen toepassen. 

 

25-3-2019 7. Risico’s op de weg  
8. Gebruik voertuig, afmeting/lading 

Regels alcohol + drugs, gebruik autogordel handelen ongeval. 
Regels lading vervoeren en onder welke voorwaarden. 

 

 
april 

Dag Programma Doel van de les Wie komt? 

1-4-2019 1. Introductie verkeersregels 
2. Veilig op weg 

Begrippen te herkennen, deze begrijpen en kunnen toepassen. 
Hoe kun je veilig op weg gaan? Waar is de plaats op de weg? 

 

8-4-2019 3. Gedrag op kruispunten  
4. Gedrag op de weg  

Regels, borden, markeringen  herkennen en kunnen toepassen. 
Regels snelheid, stilstaan, parkeren en verlichting toepassen. 

 

15-4-2019 5. Bijzondere wegen - gebieden  
6. Verkeerstekens 

Regels verschillende wegen/gebieden herkennen en toepassen. 
Verkeerstekens, verkeerslichten en aanwijzingen toepassen. 

 

22-4-2019 7. Risico’s op de weg  
8. Gebruik voertuig, afmeting/lading 

Regels alcohol + drugs, gebruik autogordel handelen ongeval. 
Regels lading vervoeren en onder welke voorwaarden. 

 

 


