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VERKEERSBORDEN KNUTSELEN  

1 VERKEERSBORDEN IN EEN SCHOOLOMGEVING  

 

1.1  VOORRANGSBORDEN  

 

Verkeersbord Betekenis 

 

Voorrang verlenen. 

 

Stoppen en voorrang verlenen. 

 

Voorrangsweg. 

 

Einde van voorrangsweg. 

 

Voorrang aan het eerstvolgende kruispunt. 

 

Rechtsaf voor fietsers door rood.  

 

Rechtdoor voor fietsers door rood. 
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1.2  VERBODSBORDEN 

 

Verkeersbord Betekenis 

 

Verboden richting voor iedere bestuurder. 

 

Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder. 

 

Verboden toegang voor bestuurders van rijwielen. 

 

Verboden toegang voor voetgangers. 

 

1.3  GEBODSBORDEN 

 

Verkeersbord Betekenis 

 

Verplicht fietspad. 

 

Verplicht rondgaand verkeer. 

 

Verplichte weg voor voetgangers. 
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1.4  GEVAARSBORDEN  

 

Verkeersbord Betekenis 

 

Plaats waar speciaal veel kinderen komen. 

 

Verkeerslichten. 

 

Overweg met slagbomen. 

 

Kruising van een openbare weg door een of meer in de rijbaan aangelegde 
sporen. 

 

1.5  AANWIJZINGSBORDEN 

 

Verkeersbord Betekenis 

 

Begin van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur. 

 

Begin van een woonerf 

 

Opstelvak voor fietsers. 

 

Oversteekplaats voor voetgangers. 

 

Oversteekplaats voor fietsers. 

 

Begin van een fietsstraat. 
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1.6  EXTRA BORD 

Er zijn ondertussen al heel wat schoolstraten in Vlaanderen. Een schoolstraat heeft eigen verkeersborden: 

Verkeersbord Betekenis 

 

De straat is toegankelijk voor voetgangers, rijwielen en speed pedelecs. De straat 
blijft toegankelijk voor hulpdiensten.  
Uitrijden van de schoolstraat (bv. door bewoners) is toegelaten tenzij anders 
bepaald door de wegbeheerder. 

 

2 MATERIAAL  

- Stevig karton of dik papier  

- Kleurpotloden, stiften of waterverf  

- Lamineerfolie en een lamineertoestel, plakband of lijm  

- Rolletjes van wc-papier of keukenrol om bord op te plaatsen OF  Satéstokjes om verkeersbord aan te 

bevestigen  

- Een stukje piepschuim(=isomo) om het verkeersbord op te prikken zodat het blijft staan  

- Schaar  

- Prikmatje en priknaald   

3 AAN DE SLAG 

- Teken een verkeersbord naar keuze op de gewenste grootte. 

- Geef het verkeersbord de juiste kleur. 

- Knip of prik dit uit. 

- Lamineer het verkeersbord, indien je een lamineertoestel hebt.  

- Geef het rolletje een grijze kleur als een echte verkeerspaal.  

- Bevestig het verkeersbord op de paal met lijm of plakband OF Bevestig het verkeersbord met plakband op 

het satéstokje. 

- Prik het verkeersbord met paal op een stukje piepschuim. 

- KLAAR  

4 STUUR JE WERKJE DOOR  

- Je kan een foto van je werkje doorsturen naar info@octopusplan.be .  

- Noteer zeker: 

o  Voornaam en naam 

o Adres: 

o Leeftijd 

o School  

o Klas  

- SUCCES!! 

5 CONTACT  

Octopusplan|VGB vzw 
Diksmuidelaan 303 
2600 Antwerpen 
03/270 06 30 
info@octopusplan.be  
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