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1  Waar schuilt het gevaar in de buurt van jouw school? Vul het overzicht aan.

Het verkeer

ik zie

Het verkeer rijdt snel      normaal      traag

Parkeerplaats

  Er is geen parkeerplaats.

  Er is te weinig parkeerplaats.

  Er is een afgesloten parking.

  Er is een kiss-and-ride-zone.

  Er zijn voldoende parkeerstroken aan de rand van de rijbaan. 

Zichtbaarheid

Je bent als voetganger altijd goed zichtbaar. ja      nee      niet altijd
- Op de stoep is er voldoende verlichting.
- De stoep is breed genoeg.
- Het zebrapad valt op door duidelijke brede strepen.
- Het zebrapad is goed verlicht.

Je bent als fietser altijd goed zichtbaar. ja      nee      niet altijd
- Op het fietspad is er voldoende verlichting.
- Het fietspad is breed genoeg.
- De fietsoversteekplaats valt op door de duidelijke markering.
- De fietsoversteekplaats is goed verlicht.

veel weinig veel weinig veel weinig veel weinig
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Ik steek over met de fiets
1  Schrijf de juiste naam bij elke tekening.

2  Bespreek de tekeningen met mama of papa: doet de fietser het goed?  
Kan het ook anders?
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Met de fiets aan een kruispunt
1  Aan de lichten: wat doe je? Kruis aan bij elke tekening.

2  Bespreek de tekening.  
Sien wilt naar links: hoe doet ze dat?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

3  Je wil naar rechts: wat doe je? Bespreek.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 Ik stop en keer terug.

 Ik rij rustig verder.

 Ik verlaat snel het kruispunt.

 Ik stop.

 Ik rij rustig verder.

 Ik rij snel het kruispunt op.

 Ik wacht.

 Ik mag over.
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1 Vul het rooster verder aan. Het is maal.

x . 3 . .

6 42 . . .
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2 Kleur wat bij elkaar past in dezelfde kleur.

3 Vul aan of verminder tot 1 liter.

250 ml + _________ ml

1
2  

l +  .
.

 l

15 dl –  __________ dl

anderhalve l – ________ dl

300 ml + ___________ cl

120 cl –  __________ ml

1
4  

l +  ____________ cl

500 ml +
  

.

.  
l

1 9  :  5
 2

0 8  :  0 8

Het is kwart voor  8 ’s avonds.

Het is 8 voor half 

8 ’s avonds.

Het is 8 over 8 ’s morgens.

Het is kwart over 8 
’s morgens.

Het is 8 voor 8 ’s avonds.
0 8  :  1 5

1 9  :  4 5 1 9  :  2 2

1 l
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Oefening 1

Ik los het kruiswoordraadsel met moeilijke woorden op.

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

Horizontaal
 2. geen meester maar een …
 4. boeiend, waar je meer over wilt weten
 6. kleine groene groente
 8. de priester aan het hoofd van een bisdom
10. zonder omwegen, direct
11. denken aan iets uit het verleden

Verticaal
1. iemand die trucjes of kunstjes uithaalt
3. iemand die foto’s maakt
5.  waar je op bepaalde dagen allerlei dingen 

kunt kopen
6. bruin knaagdier met een pluimstaart
7. … en vloed
9. waar je op de trein wacht
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Oefening 2

Ik vul het kruiswoordraadsel in.

Horizontaal Verticaal
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1  Waar is warmte nodig? Kleur de thermometer rood als je de ruimte wil verwarmen en 
blauw als je die niet wil verwarmen. 



wereld 
oriëntatie

9

2  Verbind de stappen van het technisch proces met de  
stappen van de wafelenbak.  
Trek een lijn. 

Stappen technologisch proces: Stappen wafelbakproject:

Probleem

 Maken we alles zelf of kiezen we voor een  
voorgemaakte wafelmix? 

 Wie brengt het wafelijzer mee? 

 Hoe letten we erop dat we veilig werken? 

 Proeven maar! 

 Welke wafels willen we bakken?  
(kleine, vierkante, glutenvrije …) 

 Kunnen we onze wafels nog luchtiger maken? 

 Wie maakt het deeg? 

 Hoe zorgen we ervoor dat onze wafels niet  
verbranden? 

 Benodigdheden: welke ingrediënten en welk 
materiaal gebruiken we? 

Ontwerp

Proces

Gebruiken

Evalueren
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3  Kruis de materialen en grondstoffen aan die je gebruikt. 

zout

klopper

mengkom

suiker

boter

bloem

peper

melk

wafelijzer

eieren

mixer

kookpot

citroen

water

vanillesuiker

slagroom
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4  Waar komen de grondstoffen en ingrediënten vandaan? Zet de juiste letter bij het passende 
nummer.  
Kleur nadien de bollen: groen = plantaardig, blauw = dierlijk. 
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