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Aanleiding

De vijf kleurplaten zijn getekend door Fiep Westendorp 
en voorzien van een korte tekst. De lessuggesties zijn 
geschreven door Veilig Verkeer Nederland. Ze helpen 
u om samen met de kinderen in de klas te praten 
over verkeersveilig gedrag. En om met spelletjes de 
bewustwording van de wereld om hen heen te vergroten. 
Uiteraard is hierbij rekening gehouden met de leeftijd van 
de kinderen. Ook is het leuk om met elkaar de kleurplaten 
goed te bekijken en de bijzondere details te benoemen, 
voordat er fijn aan het kleuren kan worden gegaan.

Fiep Westendorp maakte de tekeningen voor deze 
kleurplaten in 1960. Door haar karakteristieke figuurtjes 
en gevoel voor humor zullen ook de kinderen van nu er 
veel plezier aan beleven.

IN HET VERKEER

Beste juffen, meesters en begeleiders,

Fiep trakteert! Wij hebben ter gelegenheid van de Fiep-
week 2018 (3-11 november) vijf vrolijke kleurplaten voor u 
gemaakt. Het thema dit jaar is “Fiep in het verkeer”. 
Ook jonge kinderen maken deel uit van het drukke 
verkeer en het is verstandig al vroeg peuters en kleuters 
spelenderwijs bekend te maken met hoe je je veilig 
gedraagt in het verkeer.
Daarom hebben we de samenwerking gezocht met Veilig 
Verkeer Nederland.

De afgelopen jaren verschenen verschillende boeken met 
illustraties van Fiep Westendorp waarin auto’s, fietsen, 
bussen en andere vervoersmiddelen op wielen een rol 
spelen. Speciaal voor deze Fiep-week werden de boeken 
Fiep op de fiets, Fiep op wielen en De feestelijke Fiep-bus 
opnieuw uitgegeven.

We wensen u heel veel plezier in de klas met “Fiep in het 
verkeer” en hopen dat de lesbrief zorgt voor een plezierige 
ondersteuning. 

Fiep Amsterdam bv
Uitgeverij Volt (onderdeel van Singel Uitgeverijen)
Veilig Verkeer Nederland
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Hond op de weg!

Introductie
Lees het verhaaltje op de achterkant van 
de kleurplaat voor. Laat de kinderen 
vertellen hoe zij denken dat het afloopt. 
Loopt het volgens de kinderen goed af met 
hondje Max? Verschillende scenario’s zijn 
denkbaar afhankelijk van de fantasie van 
de kinderen; Max wordt aangereden door 
een auto en moet naar de dierenarts, de 
auto remt op tijd en Max komt veilig aan de 
overkant, Max luistert naar Fiep en komt 
veilig terug etc.
Wat zou er gebeuren als Fiep wel achter 
Max aanrent? (Dan moet een auto hard 
remmen en krijgt Fiep misschien wel een 
ongeluk en moet ze naar het ziekenhuis.)

Instructie
Speel het verhaaltje na met de kinderen. 
3 of 4 kinderen spelen Fiep, Max en de 
auto(’s). Ze verzinnen zelf een afloop of u 
kiest een afloop die ze uitspelen. Denk aan 
scenario’s zoals bij de Introductie gegeven.   

Verwerking
De kinderen kleuren de kleurplaat. Dit 
kunnen ze individueel doen of u print de 
kleurplaat op A3 uit en laat ze in kleine 
groepjes de plaat kleuren. 

Extra
Oefen met woordenschat en tellen door de 
kinderen steeds iets te laten kleuren wat u 
benoemt. Vraag tijdens het inkleuren aan 
het kind hoe het afloopt volgens hem/haar 
en zet dat erbij. 

Evaluatie 
Geef de platen een mooi plekje in de klas 
als ze ingekleurd zijn of geef ze mee naar 
huis.

Kijkvragen
• Wat zie je allemaal op de kleurplaat?
• Hoeveel auto’s tel je (4 auto’s)? Hebben 

de chauffeurs van de auto’s allemaal 
een gordel om (nee, alleen de voorste 
chauffeur)? Vertel dat vroeger mensen 
geen gordel om hadden en dat je dat aan 
oldtimers nog kunt zien. In alle auto’s 
zitten nu gordels en zijn ze ook verplicht 
om te dragen. Waarom is dat (zodat als je 
een botsing hebt, je beter op je plaats blijft 
zitten)? Wat heb je nog meer om je bij een 
botsing beter te beschermen (airbags)?

• Wie zie je op de fiets (de bakker of een 
kok)? Hoe zie je dat hij een bakker/kok is 
(muts)?

• Welke dieren zie je (hond, poes en vogel)?
• Hoeveel huisjes zie je (8 huisjes)?

IN HET VERKEER



IN HET VERKEER

Hond op de weg!
Dit is Fiep. Heel soms mag ze buiten op straat spelen. Maar 
dan moet ze zich wel heel goed aan de verkeersregels houden.
Wat gebeurt er nu: haar hond Max is er ineens vandoor 
gegaan. Hij loopt zomaar midden op de weg.
Fiep mag hem wel roepen, maar de weg oplopen mag ze 
absoluut niet.
Keurig blijft ze op de stoep staan. Hoe zou dat aflopen?
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Zwaaien mag, oversteken niet

Introductie
Lees het verhaaltje op de achterkant van 
de kleurplaat voor. Laat de kinderen 
vertellen hoe Fiep en Bibi veilig bij elkaar 
komen. Wat kan er gebeuren als ze zomaar 
oversteken? (Een auto ziet ze niet of zij zien 
een auto te laat etc.)

Kijkvragen
• Wat zie je allemaal op de kleurplaat?
• Hoeveel auto’s tel je (4 auto’s)? Wat vinden 

ze van de auto’s? Rijden er nu nog zulke 
auto’s rond (nee, alleen oldtimers; Fiep 
Westendorp heeft deze lang geleden 
getekend, toen er nog zulke auto’s 
rondreden)? 

• Hoe heten de strepen op de weg (een 
zebrapad)?

Instructie
Speel met de kinderen het verhaal na en 
laat ze oversteken via het zebrapad. Maak 
bijvoorbeeld met schilderstape op de vloer 
in de klas of speelzaal een zebrapad of met 
stoepkrijt buiten. 2 kinderen spelen het 
verhaaltje na als Fiep en Bibi en eventueel 
een auto die aan komt rijden. Zet de 
kinderen die gaan oversteken even buiten 
de klas om met de “auto” af te spreken of 
die gaat stoppen voor het zebrapad of niet. 
Laat de kinderen elkaar tips geven hoe ze 
het nog beter kunnen doen (vooral letten 
op kijkgedrag). Denk aan de volgende 
afspraken:

Verwerking
De kinderen kleuren de kleurplaat. Dit 
kunnen ze individueel doen of u print de 
kleurplaat op A3 uit en laat ze in kleine 
groepjes de plaat kleuren. 

Extra
Oefen met woordenschat en tellen door de 
kinderen steeds iets te laten kleuren wat u 
benoemt. Vraag tijdens het inkleuren aan 
het kind hoe het afloopt volgens hem/haar 
en zet dat erbij. 

Evaluatie 
Geef de platen een mooi plekje in de klas 
als ze ingekleurd zijn of geef ze mee naar 
huis.

Tip: U kunt met de kinderen allerlei 
verkeerssituaties oefenen met het VVN 
Schoolpleinpakket. 
Zie vvn.nl/schoolpleinpakket 

Hoe steek je over bij een zebrapad?
• Stop voor de stoeprand.
• Kijk eerst naar de ene kant (links).
• Kijk dan naar de andere kant (rechts).
• Kijk nog een keer naar de ene kant 

(links).
• Als er verkeer aankomt, wacht je tot dat 

voor je stopt.
• Als het verkeer gestopt is, steek je rustig 

over.
• Als het verkeer niet stopt, wacht je tot 

het voorbij is en kijk opnieuw uit.

Wat zijn de afspraken bij een zebrapad?
• Als er vlakbij een zebrapad is, moet je 

daar oversteken, behalve als je daarvoor 
eerst een andere straat moet oversteken.

• Je moet bij een zebrapad net zo 
oversteken als in een rustige, rechte 
straat.

• Als je bij de stoeprand of aan de kant 
van de weg staat, en alle auto’s en 
fietsers stoppen voor het zebrapad, dan 
mag je oversteken.

IN HET VERKEER



IN HET VERKEER

Zwaaien mag, 
oversteken niet
Fiep heeft een vriendinnetje. Ze heet Bibi. Maar Bibi woont 
aan de overkant van de straat.
Dus zwaait Bibi naar Fiep en roept dat ze haar de liefste en 
de leukste vriendin vindt. Maar hoe kunnen ze nu veilig bij 
elkaar komen?
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Klaaaar over!

Introductie
Lees het verhaaltje op de achterkant van de 
kleurplaat voor. Laat de kinderen vertellen 
of er een zebrapad bij school is en of er 
verkeersbrigadiers zijn. 

Op de kleurplaat zie je kinderen als 
verkeersbrigadier. 
• Mag dat in het echt ook? Kinderen vanaf 

10 jaar mogen verkeersbrigadier worden. 
Een verkeersbrigadier helpt kinderen 
oversteken in speciale kleding en met 
hulpmiddelen. Een verkeersbrigadier 
is bevoegd om het verkeer tegen te 
houden. Zo wordt de verkeersbrigadier 
opgeleid door de politie en wordt officieel 
aangesteld door de burgemeester? Zie 
voor meer info: vvn.nl/vrijwilligers/
hulpbijoversteken

• Hoe zie je dat het verkeersbrigadiers 
zijn (kleding, stopbord)? Een 
verkeersbrigadier moet een oranje 
fluorescerende jas dragen en een stopbord 
met vast omschreven afmetingen hebben. 
Een fluit mag als hulpmiddel worden 
gebruikt, maar dat is niet verplicht.

Kijkvragen
• Wat zie je allemaal op de kleurplaat?
• Hoeveel auto’s tel je (2 auto’s)? Hebben 

de chauffeurs van de auto’s allemaal 
een gordel om (nee, alleen de voorste 
chauffeur)? Vertel dat vroeger mensen 
geen gordel om hadden en dat je dat aan 
oldtimers nog kunt zien. In alle auto’s 
zitten nu gordels en zijn ze ook verplicht 
om te dragen. Waarom is dat (zodat als je 
een botsing hebt, je beter op je plaats blijft 
zitten)? Wat heb je nog meer om je bij een 
botsing beter te beschermen (airbags)?

• Wat voor dier zit er in 1 van de 2 auto’s 
(een hond)?

• Neem je zo een hond mee in de auto (nee, 
niet los in de auto op de achterbank)? 

• Hoe neem je veilig een hond mee in 
de auto (metalen bench is het veiligst)? 
Nederland heeft geen specifieke regels 
voor honden in de auto. Maar het mag 

niet ‘leiden tot gevaarlijke situaties of 
verkeershinder’. In Frankrijk en België 
geldt hetzelfde. Bovendien mag je hond 
in België niet voorin zitten, zelfs niet 
gezekerd. In Duitsland zijn de regels 
strenger. Daar moet je je hond vervoeren 
in een tuigje, bench of achter een rek.

Instructie
Speel met de kinderen het verhaaltje 
na. Laat 2 kinderen de auto’s spelen, 2 
kinderen verkeersbrigadier en een aantal 
kinderen oversteken. Geef de kinderen die 
auto spelen een kartonnen stuur, hoepel of 
ring als stuur. Laat de kinderen die kijken 
tips en tops geven aan de kinderen die het 
naspelen.   

Verwerking
De kinderen kleuren de kleurplaat. Dit 
kunnen ze individueel doen of u print de 
kleurplaat op A3 uit en laat ze in kleine 
groepjes de plaat kleuren. 

Extra
Oefen met woordenschat en tellen door de 
kinderen steeds iets te laten kleuren wat u 
benoemt. Vraag tijdens het inkleuren aan 
het kind hoe het afloopt volgens hem/haar 
en zet dat erbij. 

Evaluatie 
Geef de platen een mooi plekje in de klas 
als ze ingekleurd zijn of geef ze mee naar 
huis.

Tip: U kunt met de kinderen allerlei 
verkeerssituaties oefenen met het 
VVN Schoolpleinpakket. Zie vvn.nl/
schoolpleinpakket 

Veilig Oversteken pakket
Veilig oversteken leer je door veel te 
oefenen, op school maar vooral ook thuis. 
Met leuke oversteeklessen voor groep 1 
tot en met 4 én tips voor thuis kun je hier 
mee aan de slag. Met het pakket Veilig 
Oversteken kun je ook de veiligheid 
van een oversteek in kaart brengen met 
bijbehorende adviezen om deze eventueel 
te verbeteren. 
Dit pakket is gratis voor scholen met het 
VVN Verkeersouderlidmaatschap. 
Zie verkeersouders.nl/pakketten/pakket-
veilig-oversteken 

IN HET VERKEER



IN HET VERKEER

Klaaaar over!
Iedere dag loopt Fiep naar school.
Ze mag dat helemaal alleen zonder papa of mama. Maar dan 
moet ze wel oversteken bij het zebrapad. Bij het zebrapad staan 
verkeersbrigadiers.
De verkeersbrigadier steekt zijn spiegelei omhoog en blaast op zijn 
fluitje. Dan stoppen de auto’s keurig voor het zebrapad en kunnen 
de kinderen veilig oversteken. 
Is er bij jouw school ook een zebrapad?
Zijn er bij jouw school ook verkeersbrigadiers of oversteekouders?
Wat is er een beetje gek op de kleurplaat? Zijn daar kinderen 
verkeersbrigadier? 



©
 F

ie
p 

A
m

st
er

da
m

 b
v;

 F
ie

p 
W

es
te

nd
or

p 
Ill

us
tr

at
io

ns



Rood betekent stoppen

Introductie
Lees het verhaaltje op de achterkant van de 
kleurplaat voor. Laat de kinderen vertellen 
welke kleur ze de voetgangerslichten 
moeten kleuren (rood). Welk mannetje 
kleuren ze dan in (bovenste mannetje)? 

Kijkvragen
• Wat zie je allemaal op de kleurplaat?
• Hoeveel auto’s tel je (2 auto’s)?
• Welke dieren zie je (1 hond, 2 poezen)?
• Hoeveel huisjes zie je (6 huisjes)?
• Hoeveel verkeerslichten zie je 

(3 verkeerslichten, waarvan 2 
voetgangerslichten)?

• Hoe staat het bovenste mannetje op 
het verkeerslicht? Laat dit nadoen. Wat 
betekent dat (wachten)?

• Hoe staat het onderste mannetje op 
het verkeerslicht? Laat dit nadoen. Wat 
betekent dat (oversteken)?

Instructie
Vraag de kinderen hoe de voetgangerslich-
ten werken. Stel de volgende vragen:
• Steek je wel eens over bij een 

voetgangerslicht? Hoe doe je dat? Laat het 
direct naspelen.

• Wat doe je als het groene licht knippert, 
terwijl je aan het oversteken bent? Leg uit 
hoe je oversteekt bij voetgangerslichten. 
Doe voor en vertel hoe je oversteekt.

• Wat zijn de afspraken bij een zebrapad? 
Laat de kinderen vertellen. Vul aan waar 
nodig. 

Oefen met een rollenspel hoe de kinderen 
moeten oversteken. Speel met het 
voetgangerslicht door het wisselend op 
rood, groen en knipperend groen te zetten 
en laat kinderen voor auto’s spelen. Geef 
ze een kartonnen stuur, hoepel of ring als 
stuur. Laat de kinderen die kijken tips en 
tops geven aan de kinderen die oversteken.   

Verwerking
De kinderen kleuren de kleurplaat. Dit 
kunnen ze individueel doen of u print de 
kleurplaat op A3 uit en laat ze in kleine 
groepjes de plaat kleuren. 

Extra
Oefen met woordenschat en tellen door de 
kinderen steeds iets te laten kleuren wat u 

benoemt. Vraag tijdens het inkleuren aan 
het kind hoe het afloopt volgens hem/haar 
en zet dat erbij. 

Evaluatie 
Geef de platen een mooi plekje in de klas als 
ze ingekleurd zijn of geef ze mee naar huis.

Tip: U kunt met de kinderen allerlei 
verkeerssituaties oefenen met het 
VVN Schoolpleinpakket. Zie vvn.nl/
schoolpleinpakket 

Veilig Oversteken pakket
Veilig oversteken leer je door veel te 
oefenen, op school maar vooral ook thuis. 
Met leuke oversteeklessen voor groep 1 
tot en met 4 én tips voor thuis kun je hier 
mee aan de slag. Met het pakket Veilig 
Oversteken kun je ook de veiligheid 
van een oversteek in kaart brengen met 
bijbehorende adviezen om deze eventueel te 
verbeteren. 
Dit pakket is gratis voor scholen met het 
VVN Verkeersouderlidmaatschap. 
Zie verkeersouders.nl/
pakketten/pakket-
veilig-oversteken

Wat zijn de afspraken bij 
voetgangerslichten?
• Ook al is het licht groen, kijk goed naar 

beide kanten of er geen auto aankomt.
• Soms gaat het groene licht knipperen 

vlak voordat het rood wordt. Je moet 
dan doorlopen. Let op: niet rennen of 
teruggaan!

• Als het groene licht knippert terwijl je 
nog op de stoep staat, mag je niet meer 
beginnen met oversteken.

• Soms hoor je een ratelend geluid. Aan 
het geluid kunnen blinde of slechtziende 
mensen horen of ze wel of niet kunnen 
oversteken.

Hoe steek je over bij een voetgangerslicht 
(met drukknop)?
1. Stop voor de stoeprand als het licht op 

rood staat.
2. Druk op de knop.
3. Wacht tot het licht groen wordt.
4. Kijk naar de ene kant (links).
5. Kijk naar de andere kant (rechts).
6. Kijk nog een keer naar de ene kant 

(links).
7. Steek rustig en recht over.

IN HET VERKEER



IN HET VERKEER

Rood betekent stoppen
Bij dit zebrapad staan verkeerslichten.
Verkeerslichten voor de auto’s en de fietsen en verkeerslichten 
voor de voetgangers.
Het groene mannetje betekent: je mag lopen, dus de weg 
oversteken.
Het rode mannetje betekent: stoppen, je mag nu niet 
oversteken. 
Zet jij het voetgangerslicht op de juiste kleur?
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Groen licht!

Introductie
Lees het verhaaltje op de achterkant van de 
kleurplaat voor. Laat de kinderen vertellen 
welke kleur ze de voetgangerslichten 
moeten kleuren (groen). Welk mannetje 
kleuren ze dan in (onderste mannetje)? 

Kijkvragen
• Wat zie je allemaal op de kleurplaat?
• Hoeveel auto’s tel je (2 auto’s)?
• Welke dieren zie je (2 poezen en 1 vogel)?
• Hoeveel mensen steken over (2 mensen: 

Fiep en een meneer)?
• Het jongetje staat naast zijn fiets te 

wachten op de weg. Mag dat? Nee, hij 
moet op de stoep wachten, omdat hij dan 
voetganger is. Of op zijn fiets blijven zitten 
met aan elke kant een been of één been 
op de grond?

Verwerking
De kinderen kleuren de kleurplaat. Dit 
kunnen ze individueel doen of u print de 
kleurplaat op A3 uit en laat ze in kleine 
groepjes de plaat kleuren. 

Extra
Oefen met woordenschat en tellen door de 
kinderen steeds iets te laten kleuren wat u 
benoemt. Vraag tijdens het inkleuren aan 
het kind hoe het afloopt volgens hem/haar 
en zet dat erbij. 

Evaluatie 
Geef de platen een mooi plekje in de klas 
als ze ingekleurd zijn of geef ze mee naar 
huis.

Tip: U kunt met de kinderen allerlei 
verkeerssituaties oefenen met het 
VVN Schoolpleinpakket. Zie vvn.nl/
schoolpleinpakket 

Veilig Oversteken pakket
Veilig oversteken leer je door veel te 
oefenen, op school maar vooral ook thuis. 
Met leuke oversteeklessen voor groep 1 
tot en met 4 én tips voor thuis kun je hier 
mee aan de slag. Met het pakket Veilig 
Oversteken kun je ook de veiligheid 
van een oversteek in kaart brengen met 
bijbehorende adviezen om deze eventueel 
te verbeteren. 
Dit pakket is gratis voor scholen met het 
VVN Verkeersouderlidmaatschap. Zie
verkeersouders.nl/pakketten/pakket-
veilig-oversteken

Instructie
Vraag de kinderen hoe de 
voetgangerslichten werken. Laat het ze 
vertellen en herhaal de afspraken.

Doe met de kinderen een overloopspel met 
een getekend of geprint groen, rood en 
(knipperend) groen voetgangerslicht. Ze 
mogen naar de andere kant lopen als het 
groen is, rustig doorlopen als het knippert 
en moeten wachten als het rood is.      

Hoe steek je over bij een zebrapad?
• Stop voor de stoeprand.
• Kijk eerst naar de ene kant (links).
• Kijk dan naar de andere kant (rechts).
• Kijk nog een keer naar de ene kant 

(links).
• Als er verkeer aankomt, wacht je tot dat 

voor je stopt.
• Als het verkeer gestopt is, steek je rustig 

over.
• Als het verkeer niet stopt, wacht tot het 

voorbij is en kijk opnieuw uit.

Wat zijn de afspraken bij een zebrapad?
• Als er vlakbij een zebrapad is, moet je 

daar oversteken, behalve als je daarvoor 
eerst een andere straat moet oversteken.

• Je moet bij een zebrapad net zo 
oversteken als in een rustige, rechte 
straat. 

• Als je bij de stoeprand staat of aan de 
kant van de weg en alle auto’s en fietsers 
stoppen voor het zebrapad, dan mag je 
oversteken.

IN HET VERKEER
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Groen licht!
Keurig wacht Fiep tot het verkeerslicht op groen springt. 
Pas dan mag ze oversteken!
Kleur jij de voetgangerslichten de juiste kleur?
Als het groene mannetje gaat knipperen, mag Fiep rustig 
doorlopen wanneer ze al aan het oversteken is. Maar als 
het knippert wanneer ze nog op de stoep staat, dan moet ze 
wachten!
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