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 Lesfiche: Straatvinken

Beste leerkracht,

Deze lesmap kwam tot stand in samenwerking met de Ringland Academie. In maart 2017 
engageerden de ondertekenaars van het Toekomstverbond zich om een aantal ambitieuze 
doelstellingen voor mobiliteit, leefbaarheid en stadsontwikkeling in de Antwerpse regio te 
realiseren. Een belangrijke component daarvan is de drastische omslag naar een nieuwe 
mobiliteitsmix tegen 2030, waarbij het aandeel van het autovervoer afneemt van 70% tot 
maximaal 50% en het aandeel duurzame mobiliteit toeneemt van 30% tot minimaal 50%. De 
website van het Toekomstverbond formuleert het als volgt:

Een modal shift 50/50 
Er wordt geïnvesteerd in onder meer fietsvoorzieningen en openbaar vervoer. Op die manier zal op 
termijn 50 procent van alle verplaatsingen gebeuren met de fiets, trein, tram, bus, taxi, waterbus, 
deelsystemen, enzovoort. En nog maar 50% met de wagen.

Dat bracht de Ringland Academie op het idee een jaarlijkse straat-telling te organiseren, een 
citizen-science project dat een antwoord wil geven op vragen zoals: Hoe ziet de modal split 
eruit op straatniveau? Wat is het aandeel van de verschillende vervoermiddelen per straat op 
dit moment? Wat is de evolutie? Gedetailleerde informatie over dit project, de doelstellingen en 
resultaten vind je op www.straatvinken.be.

Het thema duurzame mobiliteit staat natuurlijk niet enkel in Antwerpen volop in de belangstelling. 
De manier waarop wij ons verplaatsen heeft een belangrijke impact op de dagelijkse gang van 
zaken. Lagereschoolkinderen beslissen meestal nog niet zelf hoe ze zich verplaatsen. Door met 
hen het thema mobiliteit onder de loep te nemen, vormen ze zich een genuanceerde mening en 
kunnen ze later een bewuste keuze maken over de plaats die zij in het verkeer willen innemen. 

Naar analogie met de straat-tellers geeft deze map je de mogelijkheid een eigen telling van 
een straat in de buurt van de school aan te bieden. We zijn er ons van bewust dat dat niet met 
elke klasgroep en in elke schoolomgeving haalbaar is. Daarom bevat deze lesmap een aantal 
activiteiten die bewustwording rond mobiliteit op verschillende manieren tracht te realiseren. Je 
bent dan ook vrij om de structuur van onze map te volgen of om eenvoudig enkele mogelijkheden 
te selecteren om samen met de kinderen al doende het thema mobiliteit te verkennen. 

Veel plezier!
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 1. Praktische info

Geschikt voor vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs

Benodigdheden:

• ‘Het Archief voor onderwijs’: internetverbinding
• Hand-out leerlingen
• Fiches voor straatvinkers
• Spel: dobbelstenen, één dobbelsteen per groepje van vier
• Hoger-Lager: uitgeknipte kaarten
• Stoepkrijt en meetstokken
• Eventueel: gezelschapsspel ‘Gans de Ring’

Mogelijk verloop van de les

1. Inleiding: cartoon, een stukje geschiedenis of luisteroefening.

2. Straat-telling: de leerlingen van de klas gaan naar buiten en tellen het aantal fietsers, auto’s en 
trams, bussen of personen die in een kwartier voorbijkomen. 

3. Verwerken straat-telling: terug in de klas berekenen de leerlingen het percentage per 
vervoermiddel. Als de gegevens niet voldoen kan je gebruikmaken van de gemiddelden zoals 
aangegeven.

4. Extra keuzeactiviteiten: extra luister- en kijkmateriaal, Hoger-Lager-spel, fietsbehendigheids-
parcours, gezelschapsspel ‘Over de Ring’.
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 2. Inleiding

2.1 Cartoon ‘Hoe het voelt om voetganger te zijn in de stad’

• Wat zie je op de tekening?
• Wat ontbreekt er op de tekening?
• Waarvoor staat de brug op de tekening?  
• Wat gebeurt er als je een stap verkeerd zet?
• Heb je soms hetzelfde gevoel als de mensen op de tekening?
• Ga jij graag te voet?
• Wat wil de tekenaar aanklagen (= zeggen dat je iets niet goed vindt)?

Copyright @ Karl Jilg
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2.2 Een stukje geschiedenis

2.2.1. Prenten Jörg Müller

Noem 7 verschillen tussen de twee prenten.

Mogelijke antwoorden: rivier is ondergronds, auto’s zijn veranderd, groen is verdwenen, geen fietsers op 
de weg, terrasje is verdwenen, gebouwen zijn moderner, zebrapad toegevoegd, krantenkiosk is 
verdwenen.

Verklaring

Het centrum is altijd een plaats geweest waar mensen wonen, werken en zich ontspannen. Door de 
jaren heen heeft het verkeer veel ruimte opgeëist in steden en dorpskernen. Dat heeft een invloed 
op de leefbaarheid (= hoe leuk het is om ergens te wonen). Sommige plaatsen worden minder 
aantrekkelijk om te wonen of te werken omdat mensen er niet op een kwaliteitsvolle manier 
kunnen rusten, slapen, werken, leren en genieten van de natuur. Door de hoeveelheid verkeer te 
verminderen of in bepaalde gebieden te concentreren en de omgeving schoner en stiller te maken 
kan de leefbaarheid verhoogd worden.

2.2.2. Foto’s uit de oude doos

Je kan de kinderen in de klas vragen om zelf foto’s van vroeger en nu uit hun buurt mee te brengen. 
Laat ze de verschillen bekijken en bespreken.
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2.3 Luisteroefening: het filebericht op de radio

Beluister het volgende nieuwsbericht. 

https://onderwijs.hetarchief.be/media/de-ochtend-verkeersinformatie/nRXeZkjuMrgKmdVPh-
ZudrHT8

of zoek in Archief Onderwijs met de zoektermen ‘ de ochtend verkeersinformatie’

• Waarover gaat dit bericht?
• Heb je dit bericht nog al eens gehoord?
• Waar of wanneer heb je zo’n bericht gehoord?
• Herbeluister en duid op de kaart de plaatsen aan waar de file staat.

Persoonlijke ervaring

• Heb je al eens lang in de file gestaan?
• Ken je iemand die regelmatig in de file staat?
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 3. Straatvinken 
Korte uitleg op kindermaat

De stad is veranderd, er is meer verkeer. Dat leidt ertoe dat fietsen en wandelen vaak gevaarlijk 
is. Er zijn veel files zijn en er is weinig plaats. Bovendien is de manier waarop we ons vandaag 
verplaatsen niet zo goed voor het milieu. Daarom doen deskundigen onderzoek naar verkeer. Deze 
wetenschappers spreken dan over mobiliteit (= verplaatsing) en het gebruik van openbare ruimte 
(= plaats). Bijvoorbeeld: welke plaats iemand inneemt in het verkeer of hoeveel voertuigen er in 
een dag voorbijrijden. 
We moeten samen nadenken over hoe we ons verplaatsen.

Werkwijze

Deel de kaartjes uit. Laat de leerlingen kiezen wat ze willen tellen. 
Er is een turfkaartje per vervoermiddel (voetgangers, fietsen, auto’s, bus, bestelwagens/
vrachtwagens) en een turfkaartje voor het aantal mensen in een vervoermiddel. 
Leerlingen werken per twee: de ene kijkt, de andere turft. Voor het tellen van auto’s maak je het 
beste twee groepjes (eventueel in de twee verschillende rijrichtingen).
Spreek een teken of signaal af voor het begin en einde van het tellen. Het tellen duurt minimaal 
15 minuten. De resultaten worden omgezet naar het aantal vervoermiddelen per uur. Hou het 
eenvoudig en tel een aantal minuten die gemakkelijk om te rekenen zijn naar 60 minuten.

Algemene instructies 

• Zoek een comfortabele plaats, liefst met rugsteun.
• Je staat best recht om het overzicht te bewaren.
• Tel zo veel mogelijk het verkeer dat naar je toekomt. 
• Tel op de plekken waar het verkeer het traagst is (nabij kruispunten, rotondes enz…).
• Gesprekken met nieuwsgierige voorbijgangers worden het best kort gehouden (misschien is 

het nuttig om een antwoord in te oefenen).
• Tel eerst de snellere weggebruikers, daarna de tragere.

Ter info

Het ideale moment om te tellen is tijdens de spits, om 8 uur ’s morgens of om 17 uur in de 
namiddag. We gaan ervan uit dat dat voor veel klassen niet haalbaar is. Als je de telling vlak voor 
de middag uitvoert, heb je de tijd om de resultaten te bekijken en eventueel al in percentages uit te 
zetten.
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OP STRAAT

Turfkaartjes

Voetgangers

Fietsers

Auto’s

Bussen

Bestelwagens

Vrachtwagens
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Terug in de klas

Leerlingen leggen na het tellen hun resultaten voor aan elkaar. 
Vergeet niet om te rekenen naar 60 minuten in de 2e rij van de tabel.

Samenvattende tabel

Reservetabel

Zonder telling kan de leerkracht gebruikmaken van deze tabel 

 voetgangers  fietsers  auto’s  bussen bestelwagens  vrachtwagens

 telling/.....

resultaat / uur

 percentage
(berekend door 
leekracht)

 voetgangers  fietsers  auto’s  bussen  bestelwagens  vrachtwagens

 telling/...

resultaat / uur

 percentage
(berekend door 
leekracht)

150 40 50 30 10 10 10
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Interpretatie

Vergelijk de resultaten. 

• Welk vervoermiddel wordt het vaakst gebruikt? 
• Welk vervoermiddel het minst vaak?

Maak een staafdiagram en vul het in met je eigen telling en gemiddelden.

Kleur op het cirkeldiagram het aandeel van elke vorm van mobiliteit.

Reken uit hoeveel voetgangers, auto’s, fietsers, vrachtwagens, bestelwagens of bussen 
volgens jouw berekeningen per dag door de straat rijden. 
(door het cijfer x 10 te doen krijg je bij benadering het cijfer voor de volledige dag)

• Voetgangers: 
• Fietsers: 
• Auto’s: 
• Bussen:
• Bestelwagens:
• Vrachtwagens:

• Denk je dat de bovenstaande berekening juist is? Denk je dat tijdens het spitsuur (= de drukste 
tijd in het verkeer, ’s morgens en ’s avonds) meer mensen door je straat komen? 

• Vergelijk de cijfers van de straat die je geteld hebt met een aantal straten op de website  
www.straatvinken.be. Misschien is er in de straat waar jij woont ook geteld?

• Is de straat van jouw school een rustige straat in vergelijking met andere straten?
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 4. Verwerking

Opdracht 1: wat hebben we gevinkt?

Teken met de leerlingen de straat zoals degene die je koos voor het straatvinken: voetpad, 
eventueel fietspad, rijstroken en eventueel parkeerstroken. Elk blokje is 1m2. 
Laat de leerlingen daarna de verschillende vervoermiddelen tekenen die ze geteld hebben.
Afhankelijk van hoeveel voetgangers er geteld zijn, zou het kunnen dat er onvoldoende plaats is op 
de tekening. De kinderen mogen dan de verschillende vervoermiddelen boven elkaar tekenen. 
Dat maakt duidelijk dat openbare ruimte beperkt is.
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Opdracht 2: visualisatie

Bereken samen met de leerlingen de ruimte (oppervlakte) die de verschillende vervoermiddelen 
innemen. 

• Voetgangers:
• Fietsers:
• Auto’s: 
• Bestelwagens:
• Bussen: 

Stel: we gaan op uitstap met de klas. 
Hoeveel ruimte hebben we nodig als we reizen met: 

• Te voet:
• De fiets :
• De auto: 
• Bestelwagen
• Bus: 

De manier waarop we ons vandaag verplaatsen, is niet zo goed voor het milieu: we verbruiken 
heel wat fossiele brandstoffen en de uitlaatgassen zijn een grote boosdoener voor het klimaat 
en de luchtkwaliteit. Ons uitgebreide wegennet heeft de overgebleven natuur in kleine stukjes 
verdeeld, waardoor de biodiversiteit van planten en dieren daalt. Door ons te veel met de auto 
te verplaatsen leven we niet gezond, zitten we te vaak en hebben we te weinig beweging. Vanuit 
economische overwegingen en het sociale aspect van mobiliteit kunnen we de groei ervan niet 
zomaar beperken. We moeten nagaan hoe we onze verplaatsingen het best organiseren.

De leerlingen tekenen op de speelplaats met krijt en meetstokken de verschillende voertuigen. 
Daarna gaan ze allemaal in de bus staan, in de auto, op de fiets,….
Op welke manier nemen we het meeste plaats in op de speelplaats?
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Opdracht 3: de getelde gegevens in een honderdveld plaatsen

De leerlingen nemen het aantal leerlingen in de klas of school als uitgangspunt. 
Op het honderdveld is elk vakje 1 m2. Kleur de totale ruimte in die het aantal getelde personen zou 
innemen:

• Voetgangers in het geel
• Automobilisten in het blauw (met hoeveel mensen zit je in de auto?)
• Fietsers in het groen
• Bus- of tramgebruikers in het rood



15

 5. Extra lesmateriaal 

5.1. Extra kijk- en luistermateriaal

Fragment: Car Free Day 

Bron: https://onderwijs.hetarchief.be/media/car-free-day/y1KOSUXrhXUIjVkOWfgos1QK 

Samenvatting 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit organiseerde tijdens de Week van de Mobiliteit ook een Car Free 
Day. Dat is een dag waarop de organisatoren mensen extra aanmoedigen om niet met de auto naar 
het werk te gaan. Een aluminiumbedrijf in Duffel heeft daar iets buitengewoons aan toegevoegd. 
De werknemers werden uitgedaagd om met een speciale uitrusting of met de fiets naar het werk te 
komen. Daarmee konden ze een prijs winnen. Zo zien we bijvoorbeeld een speciale tandem in het 
filmfragment verschijnen. Meer bedrijven zetten vandaag in op alternatieve mobiliteit, omdat het 
goed is voor het milieu en goed voor de werknemers. 

Filmvragen 

1. Hoeveel kilometer file stond er deze morgen ongeveer op de wegen? 
Een paar honderd kilometer file

2. Wat zijn de voordelen van met de fiets naar het werk te gaan? 
Plezier maken in groep, heel ontspannen aankomen op het werk en goed voor de conditie.

3. Meer bedrijven zetten in op alternatieve mobiliteit. Dat is goed voor het milieu en het welzijn van 
de werknemers. Welke voordelen krijgen de werknemers als ze kiezen voor alternatieve mobiliteit? 
Een volledige uitrusting: fiets en benodigdheden. Als ze verder dan 15 kilometer wonen, krijgen ze een 
elektrische fiets. Als ze met de trein komen, krijgen ze een vouwfiets.
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Fragment uit het journaal: de auto in de twintigste eeuw 

Bron: https://onderwijs.hetarchief.be/media/journaal-de-auto-de-twintigste-eeuw/
K1YYCKSklgDOIYQIsOnWpUBK 

Samenvatting 

De eerste auto had weinig comfort. De motor zwak was, de remmen slecht waren en het 
stuur was zwaar om te hanteren. Bovendien had de auto geen richtingaanwijzers. Daarvoor 
stak men eenvoudigweg de hand uit. Nadat Henry Ford in de Verenigde Staten de lopende 
band had ontwikkeld, kon een auto in slechts anderhalf uur geproduceerd worden. Europese 
autobouwers deden vier weken over de productie van een wagen. Pas in de jaren 90 ontstonden de 
terreinwagens en de cabriolets.Filmvragen 

1. Hoe zag de eerste auto eruit? Geef een korte beschrijving. 
Een kar zonder paard. De motor was zwak, de remmen waren slecht, het stuur was zwaar te hanteren. 
De eerste auto had geen richtingaanwijzers. De chauffeur en de passagiers hadden weinig comfort. 

2. Hoelang duurde het om een auto te maken nadat Henry Ford de lopende band ontwikkelde?                 
Het duurde nu maar anderhalf uur om een Ford te bouwen.

3. Hoelang deden de garages van Europa erover om een auto te bouwen.                        
Het duurde in Europa vier weken.

4. Wat was er na de Tweede Wereldoorlog verdwenen?                                                          
De Belgische automerken waren verdwenen. België importeerde nu vooral auto’s vanuit andere 
Europese landen.

Fragment: leren fietsen

Bron:  https://onderwijs.hetarchief.be/media/leren-fietsen/fHkH3cRkHGahjY6HERXTyxyl 

Samenvatting 

Karrewiet toont dat niet alle kinderen kunnen fietsen, omdat er bijvoorbeeld in grote steden niet 
genoeg plaats is om ze te leren fietsen. Op de basisschool in Etterbeek leren de leerlingen fietsen 
door een leermeester. Eén van de meisjes vindt fietsen moeilijk, omdat ze niet goed haar evenwicht 
kan bewaren. 

Filmvragen 

1. Welke twee oorzaken zijn er waarom kinderen niet zo goed kunnen fietsen? 
De ouders van de kinderen hebben niet zoveel tijd om hen te leren fietsen en er is te weinig ruimte om te 
leren fietsen. Er is bv. geen pleintje.

2. Waar heeft het meisje moeite mee terwijl ze aan het fietsen is? En wie heeft haar geholpen, zodat 
ze het nu beter kan?                                                                              
Het meisje in het filmpje vindt het moeilijk om haar evenwicht te bewaren en haar fietsmeester heeft 
haar daarbij geholpen. 
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5.2. Hoger- Lager-spel

Hoger Lager is een klassikaal kaartspel waarbij je moet voorspellen of de volgende kaart hoger of 
lager is. Om het spelverloop duidelijk te maken, kan je eerst even met echte speelkaarten spelen. 
Als je de kaarten afprint, doe dat op dikker papier of zorg er in ieder geval voor dat de afbeeldingen 
niet zichtbaar zijn op de achterkant door een tweede, eventueel bedrukt blad aan je afdruk te 
bevestigen.

De 20 kaarten zijn te printen vanaf pagina 22.

De spelregels

• De leerlingen worden in gelijke ploegen van maximaal vier leerlingen verdeeld.
• Elke groep krijgt een dobbelsteen (zodat er geen dobbelstenen moeten doorgegeven worden 

als een andere groep aan de beurt is).
• De leerkracht schudt 20 kaarten en zet de kaarten aan het bord. 
• De eerste kaart wordt getoond.
• De eerste ploeg gooit een dobbelsteen.
• Bij 1 of 2 voorspellen de leerlingen of de maximumsnelheid van het voertuig op de volgende 

kaart hoger of lager is.
• Bij 3 of 4 voorspellen de leerlingen of het aantal personen dat vervoerd kan worden met het 

voertuig op de volgende kaart hoger of lager is.
• Bij 5 voorspellen de leerlingen of de ruimte die het volgende voertuig inneemt hoger is dan die 

van het huidige voertuig.
• Bij 6 voorspellen de leerlingen of de graad van milieuvervuiling van het voertuig op de volgende 

kaart hoger of lager is.
• Is de voorspelling juist, dan krijgt de ploeg een punt. Is ze fout, dan krijgt de ploeg geen punt. 

Als de maximumsnelheid, het aantal personen, de ruimte die het voertuig inneemt of de graad 
van milieuvervuiling hetzelfde is als op de vorige kaart, krijgt iedereen behalve de ploeg die 
gooide, een punt. Nu is het de beurt aan de volgende ploeg.

• De ploeg die na 20 kaarten het hoogste aantal punten behaalde, heeft gewonnen.

Uitbreiding

Je kan twee extra kaarten aan het spel toevoegen. 
De joker is de voetgangerskaart, de stoomlocomotief is de zwartepiet.
Diegene die de ‘stoomlocomotief’ als volgende kaart heeft, verliest een punt. 
Diegene die de ‘voetganger’ als joker heeft, krijgt een punt terwijl de andere groepen een punt 
verliezen.
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Verantwoording toewijzing milieuscore en ruimtescore

Gezien de beperkte hoeveelheid nauwkeurige gegevens over de capaciteit, het verbruik, 
de emissies, het gebruik enz. leek een ordening gaande van 1 tot en met 10 voldoende voor de 
differentiatie van voertuigen. 

 *De transportmiddelen die directe, noch indirecte emissies veroorzaken (niet-gemotoriseerde en 
de door zon en wind aangedreven voertuigen) kregen het maximaal aantal punten (10).

*Voor de wagens werd er rekening gehouden met klassieke elementen die ook doorgaans 
weerspiegeld worden in de Ecoscores.

*Voor de treinen gaan we ervan uit dat de energie-efficiëntie van elektrische treinen beter is dan 
die van dieseltreinen waardoor ze minder milieubelastend zijn. Moderne dieseltreinen stoten op 
hun beurt minder vervuilende stoffen uit dan stoomtreinen. Voor elektrische treinen onderling 
heeft de snelheid een grote invloed op hun verbruik. De redenering werd dus: hoe sneller, hoe 
minder energie-efficiënt.

*De belbus scoorde niet zo goed wegens de lage bezettingsgraad van dit soort openbaar vervoer. 
Ze zijn een groot deel van de rit leeg en hebben een lage bezettingsgraad tijdens de 
effectieve dienst.

*Een kabelspoor functioneert elektrisch en grotendeels op basis van twee tegengewichten, nl. de 
twee wagons. De hoeveelheid verbruikte energie is vermoedelijk beperkt.

* Voetgangers kregen een maximale score op ruimte, ze nemen geen extra publieke ruimte in 
beslag. Bij de ruimtescore werd ook rekening gehouden met het belasten van de ruimte bij stallen 
of parkeren. Quads en zijspan kregen wegens hun grootte en het beperkte aantal passagiers of 
goederen dat vervoerd kan worden een lagere score dan de motorfietsen. Dezelfde redenering is 
gevolgd bij de ruimtescore van sportwagen versus gezinswagen.

*Bussen, treinen, metro’s en trams kregen een hogere score dan auto’s wegens het hoge 
aantal mensen en goederen dat vervoerd kan worden.

Uiteraard blijft dit een beperkte en gedeeltelijke subjectieve vergelijking, en verliest men een heleboel 
subtiliteiten door al deze, zeer verschillend aangewende transportmiddelen onderling te rangschikken.
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5.3. Gezelschapsspel ‘Gans de Ring’

Vrijwilligers van Ringland werkten eind 2017 het gezelschapsspel Gans de Ring uit. Dit 
leuke gezelschapsspel lag bij veel Antwerpenaren onder de kerstboom in de vorm van het 
Ringpakpapier, maar er werd ook een luxe-editie uitgebracht. Ringland leent het spel uit aan 
scholen en je kan ook ondersteuning vragen van een spelleider of brugfiguur. 
Meer informatie vind je op de website van Ringland: https://ringland.be/gezelschapsspel-gans-de-
ring/

5.4. Fietsbehendigheid

Fietsoefeningen

 1. Voorwerp nemen met de linkerhand  

Materiaal
• Emmer
• Tennisballen
• Krijt of kegels

Speluitleg
Maak een grote cirkel. Aan de binnenkant van de cirkel staat een begeleider met een voorraad 
tennisballen. Enkele meters verder staat een emmer. Bij het startsein fietsen de kinderen tegen 
de wijzers van de klok in rond de cirkel. Ze nemen een bal aan met de linkerhand en gooien die 
verderop in de emmer.

Mogelijke variaties op dit parcours
Verdeel de klas in enkele groepen. Wie de meeste ballen verzameld heeft, is de winnaar. 
De kinderen met wijzers van de klok mee laten fietsen, waardoor ze de bal met hun rechterhand 
moeten nemen.
Maak de cirkel kleiner, om het nog moeilijker te maken.

2. Laat de kinderen anticiperen 

Materiaal
• Kegels

Speluitleg
De kinderen fietsen in een afgebakende zone en mogen geen voet op de grond zetten. Zetten ze 
wel een voet op de grond, dan moeten ze de zone verlaten en de andere kinderen aanmoedigen.

Variaties op het parcours

• Maak het veld kleiner als de oefening te moeilijk is of te lang duurt.
• Leg obstakels op de weg waar de kinderen langs of over moeten fietsen (bv. kegels, hoepels,...) 
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 6. Lijst eindtermen KO, GO!

Wiskunde:
ET WIS GE 1.1 De leerlingen kunnen tellen en terugtellen met eenheden, tweetallen, vijftallen en machten van tien.
ET WIS GE1.2 De leerlingen kunnen de verschillende functies van natuurlijke getallen herkennen en verwoorden.
ET WIS GE 1.3 De leerlingen kennen de betekenis van : optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, veelvoud, deler, 
gemeenschappelijke deler, grootste gemeenschappelijke deler, kleinste gemeenschappelijk veelvoud, procent, som, 
verschil, product, quotiënt en rest. Zij kunnen correcte voorbeelden geven en kunnen verwoorden in welke situatie ze 
dit handig kunnen gebruiken.
ET WIS GE 1.5 De leerlingen kunnen natuurlijke getallen van maximaal 10 cijfers en kommagetallen (met 3 decimalen), 
eenvoudige breuken, eenvoudige procenten lezen, noteren, ordenen en op een getallenlijn plaatsen.
ET WIS GE 1.6 De leerlingen kunnen volgende symbolen benoemen, noteren en hanteren: = ≠ < >+ - x . : / ÷ % en ( ) in 
bewerkingen.
ET WIS GE 1.9 De leerlingen kunnen in gesprekken de geleerde symbolen, terminologie, notatiewijzen en conventies 
gebruiken.
ET WIS GE 1.11 De leerlingen hebben inzicht in de relaties tussen de bewerkingen.
ET WIS GE 1.15 De leerlingen zijn in staat getallen af te ronden. De graad van nauwkeurigheid wordt bepaald door het 
doel van het afronden en door de context.
ET WIS GE 1.18 De leerlingen kunnen in eenvoudige gevallen de gelijkwaardigheid tussen kommagetallen, breuken en 
procenten vaststellen en verduidelijken door omzettingen.
ET WIS GE1.25 De leerlingen kunnen eenvoudige procentberekeningen maken met betrekking tot praktische situaties.
ET WIS GE 1.26 De leerlingen kunnen de zakrekenmachine doelmatig gebruiken voor de hoofdbewerkingen.
ET WIS GE 1.27De leerlingen zijn in staat uitgevoerde bewerkingen te controleren, onder meer met de 
zakrekenmachine.
ET WIS GE1.28De leerlingen kunnen in contexten vaststellen welke wiskundige bewerkingen met betrekking tot 
getallen toepasselijk zijn en welke het meest aangewezen en economisch zijn.
ET WIS GE1.29*De leerlingen zijn bereid verstandige zoekstrategieën aan te wenden die helpen bij het aanpakken van 
wiskundige problemen met betrekking tot getallen, meten, ruimtelijke oriëntatie en meetkunde.
ET WIS ME 2.1 De leerlingen kennen de belangrijkste grootheden en maateenheden met betrekking tot lengte, 
oppervlakte, inhoud, gewicht (massa), tijd, snelheid, temperatuur en hoekgrootte en ze kunnen daarbij de relatie 
leggen tussen de grootheid en de maateenheid.
ET WIS ME 2.3.De leerlingen kunnen veel voorkomende maten in verband brengen met betekenisvolle situaties.
ET WIS ST 4.2. De leerlingen zijn in staat om de geleerde begrippen, inzichten, procedures, met betrekking tot 
getallen, meten en meetkunde zoals in de respectievelijke eindtermen vermeld, efficiënt te hanteren in betekenisvolle 
toepassingssituaties, zowel binnen als buiten de klas.
ET WIS ST 4.3 De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun leefwereld aangeven welke de rol en het 
praktisch nut van wiskunde is in de maatschappij

Nederlands: 
ET NED LU 1.5 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie op een persoonlijke en 
overzichtelijke wijze ordenen bij: een uiteenzetting of instructie van de leerkracht;
ET NED LU 1.7 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie op een persoonlijke en 
overzichtelijke wijze ordenen bij: een voor hen bestemde informatieve tv.-uitzending.
ET NED LU 1.8 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beoordelen) op basis van, hetzij de eigen mening, hetzij 
informatie uit andere bronnen, de informatie beoordelen die voorkomt in: een discussie met bekende leeftijdgenoten;
ET NED SP 2.1 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste taalregister hanteren als ze aan 
leeftijdgenoten over zichzelf informatie verschaffen;
ET NED SP 2.2 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste taalregister hanteren als ze aan 
iemand om ontbrekende informatie vragen.
ET NED SP 2.3 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste taalregister hanteren als ze over 
een op school behandeld onderwerp aan de leerkracht verslag uitbrengen;
ET NED SP 2.5 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister hanteren als ze vragen 
van de leerkracht in verband met een behandeld onderwerp beantwoorden;
ET NED SP 2.8 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister hanteren als ze een 
instructie geven zodat iemand die vertrouwd is met de situatie, 
ze kan uitvoeren.
ET NED SP 2.10* De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beoordelen) het gepaste taalregister hanteren als ze op 
basis van vergelijking, hetzij met hun eigen mening, hetzij met andere bronnen: tijdens een discussie met bekende 
volwassenen over een behandeld onderwerp passende argumenten naar voren brengen.
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Wetenschappen en techniek:
ET WT NA 1.12: De leerlingen kunnen het verband illustreren tussen de leefgewoonten van mensen en het klimaat 
waarin ze leven.
ET WT NA 1.17: De leerlingen kunnen gezonde en ongezonde levensgewoonten in verband brengen met wat ze weten 
over het functioneren over het eigen lichaam.
ET WT NA 1.23: De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in hun eigen klas en school zorgvuldig om te gaan 
met afval, energie, papier, voedsel en water.
ET WT NA 1.24: De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, 
maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu.
ET WT NA 1.25: De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren dat aan milieuproblemen 
vaak tegengestelde belangen ten grondslag liggen.
ET WT NA 1.26: De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn 
levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.
ET WT TE 2.17: De leerlingen kunnen illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden. 
ET WT TE 2.18: De leerlingen kunnen aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek 
illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor 
natuur en milieu.
3.1: De leerlingen drukken in een niet-conflict geladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en 
waarderingen spontaan uit.
3.3: De leerlingen tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen, gebaseerd op kennis van het eigen kunnen.
4.8.: De leerlingen kunnen illustreren dat verschillende sociale en culturele groepen verschillende waarden en normen 
bezitten.
6.10: De leerlingen kunnen in een landschap gericht waarnemen en ze kunnen op een eenvoudige wijze onderzoeken 
waarom het er zo uitziet.
6. 12: De leerlingen kunnen de gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere schoolomgeving lokaliseren.
6.13: De leerlingen beschikken over voldoende reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie en ze 
kennen de verkeersregels voor fietsers en voetgangers, om zich zelfstandig en veilig te kunnen verplaatsen langs een 
voor hen vertrouwde route.
6. 14: De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden met andere weggebruikers.
6.15: De leerlingen kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiende autogebruik en kunnen de voor- en nadelen 
van mogelijke alternatieven vergelijken.

 7. Bibliografie 
• Prenten Claes Tingvall en Jörg Müller uit persoonlijk archief
• Map België: http://www.eurotravelguide.nl/Belgie/images/Kaart_van_Belgie.jpg
• Het Archief voor onderwijs: https://onderwijs.hetarchief.be
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• MOS-themabundel mobiliteit
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Wat zie je op de tekening?

Wat ontbreekt er op de tekening?

Waarvoor staat de brug op de tekening? 

 

Wat gebeurt er als je een voet verkeerd zet?

Heb je soms hetzelfde gevoel als 
de mensen op de tekening?

Ga jij graag te voet?

Wat wil de tekenaar aanklagen 
(= zeggen dat je iets niet goed vindt)?

Straatvinken       
Inleiding

Lesfiche 1



Straatvinken       
Inleiding

Lesfiche 1

Noem 7 verschillen tussen de twee tekeningen



Beluister het volgende nieuwsbericht. 

Waarover ging dit bericht?

Heb je dit bericht nogal eens gehoord?

 

Waar of wanneer heb je zo’n bericht gehoord?

Herbeluister en duid op de kaart de plaatsen aan waar de file is.

Heb je al eens lang in de file gestaan?

Ken je iemand die regelmatig in de file staat?

Straatvinken       
Luisteroefening ‘File’

Lesfiche 2



Straatvinken       
Turfkaartjes

Lesfiche 3

Voetgangers

Fietsers

Auto’s

Bussen

Bestelwagens

Vrachtwagens



Straatvinken       
Terug in de klas

Lesfiche 4

Leerlingen leggen na het tellen hun resultaten voor aan elkaar. 
Resultaat van 15 min x 4 voor schatting van 1 uur

Samenvattende tabel

 voetgangers  fietsers  auto’s  bussen bestelwagens  vrachtwagens

 telling/.....

resultaat / uur

 percentage
(berekend door 
leekracht)

Vergelijk de resultaten. 

Welk vervoermiddel wordt het vaakst gebruikt? 

Welk vervoermiddel het minst vaak?

Maak een staafdiagram en vul het in met je resultaten



Straatvinken       
Terug in de klas

Lesfiche 4

Kleur op het cirkeldiagram het aandeel van elke vorm van mobiliteit.

Reken uit hoeveel voetgangers, auto’s, fietsers, vrachtwagens en camionettes of bussen volgens 
jouw berekeningen per dag door de straat rijden. 
(Om een schatting te kunnen maken van het aantal voertuigen per dag moet je de 
telling van één uur x 10 doen)

Voetgangers: 

Fietsers: 

Auto’s: 

Bussen:

Bestelwagens:

Vrachtwagens:

Denk je dat de bovenstaande berekening juist is? Denk dat tijdens het spitsuur (de drukste tijd in 
het verkeer, ‘s morgens en ‘s avonds) meer mensen door onze straat komen? 

Vergelijk de cijfers van de straat die jij geteld hebt met de tabel van de gemiddelden. Is jouw straat 
een rustige straat?



Straatvinken       
Terug in de klas

Lesfiche 4

De getelde gegevens in een honderdveld plaatsen

Neem het aantal getelde personen als uitgangspunt. Op het honderdveld is elk vakje 1 vierkante 
meter. Kleur de totale ruimte in die het aantal getelde personen zou innemen:

• Voetgangers in het geel
• Automobilisten in het blauw (met hoeveel mensen zit je in de auto?)
• Fietsers in het groen
• Bus- of tramgebruikers in het rood



Lesfiche 5

Bron: https://onderwijs.hetarchief.be/media/journaal-de-auto-de-twintigste-eeuw/
K1YYCKSklgDOIYQIsOnWpUBK 

Hoe zag de eerste auto eruit? Geef een korte beschrijving. 

Hoelang duurde het om een auto te maken nadat Henry Ford de lopende band ontwikkelde?    

             

Hoelang deden de garages van Europa erover om een auto te bouwen.   

                     

Wat was er na de Tweede Wereldoorlog verdwenen? 

Probeer nu zelf het fragment in je eigen woorden samen te vatten.                                                         

Straatvinken     
Luisteroefening ‘ De auto in de twintigste eeuw’



Lesfiche 6

Bron:  https://onderwijs.hetarchief.be/media/leren-fietsen/fHkH3cRkHGahjY6HERXTyxyl 

Welke twee oorzaken zijn er waarom kinderen niet zo goed kunnen fietsen? 

Waar heeft het meisje moeite mee terwijl ze aan het fietsen is? 
En wie heeft haar geholpen, waardoor ze nu beter kan fietsen? 

             

Probeer nu zelf het fragment in je eigen woorden samen te vatten.                                                         

Straatvinken     
Luisteroefening ‘ Leren fietsen’


