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Alarm met een knipoog!
Sarah en haar moeder gaan boodschappen doen.  
Als ze naar buiten stappen, zien ze een grote 
vrachtwagen in de straat. De vrachtwagen maakt 
een piep-piep-piep geluid.

“Wat is dat voor geluid?” vraagt Sarah. “Dat noemen 
ze een achteruitrij-alarm,” vertelt haar moeder.  
“Als een vrachtwagen achteruit rijdt, maakt hij een 
piep-geluid, om de mensen in de omgeving te 
waarschuwen. De chauffeur in de cabine van de 
vrachtwagen kan sommige plekken rond de wagen 
niet goed zien. Dus als iedereen gewaarschuwd is, 
helpt dat al veel voor de veiligheid. Je wilt niet 
onzacht in aanraking komen met zo’n dikke band 
toch?” “Onzacht, haha,” lacht Sarah, “Dat is dus 
hard?” “Ja,” knikt haar moeder. “Hard en pijnlijk.”

“Heeft de juf je nog niet verteld van de dode 
hoek?” Vraagt ze aan Sarah dan. “Zo noemen ze die 
plekken waar de chauffeur je niet goed kunt zien.”
“Nee, vertel jij eens aan mij dan?” vraagt Sarah. 
“Het zijn plekken vlak voor en naast en achter een 
vrachtwagen, waar de chauffeur je niet kan zien. 
Zelfs niet als hij in de spiegel kijkt. Dat komt doordat 
de wagen zo groot is en doordat de chauffeur zo 

hoog in de cabine zit. En dan kan hij dus per ongeluk 
tegen je aan rijden. Daarom moet je altijd ver achter 
een vrachtwagen gaan staan, nooit er vlak naast.” 

Dan rijdt er een politiewagen de straat in.  
“Die komen zeker op het alarm af,” grapt Sarah. 
Haar moeder lacht. “James staat op de andere stoep 
met open mond naar de politie wagen te kijken. Die 
stopt naast de vrachtwagen. “Zou die vrachtwagen-
chauffeur een boef zijn?” vraagt hij aan zijn vader. 
“En zetten ze dan de sirene en zwaailichten aan?” 

Een van de agenten steekt zijn arm uit het raam. 
James houdt zijn adem in. Dit wordt heel spannend. 
“Het lijkt er meer op dat ze even een praatje maken,” 
zegt zijn vader dan. Een van de politieagenten praat 
inderdaad met de vrachtwagenchauffeur. Hij wijst 
met zijn arm naar het uiteinde van de straat en dan 
naar links.” “Ze vertellen hem gewoon de weg,” 
zegt James dan teleurgesteld. Zijn vader lacht. 
“Jammer jochie, geen zwaailichten,” zegt hij. Maar 
dan kijkt de andere politieagent naar James en 
geeft hem een knipoog. Verlegen lacht James terug. 
Geen zwaailicht, maar wel een knipoog van een 
échte politieagent. Dat is bijna nóg gaver!



In de klas
• Lees het verhaal met de leerlingen of speel het 

automatisch af op het digitale schoolbord.
• Bespreek na. Waarom moet je niet achter een 

vrachtauto of bus langslopen/fietsen? Wat is de 
dode hoek?

• Bekijk de plaat met de leerlingen. 
Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan 
de hand van de begrippenwolk en stel 
verdiepings  vragen. Wat zien jullie nog meer op  
de plaat?

• Klik in de digitale versie van de verkeers- 
kalenderplaat op spellen, video’s en liedjes en 
ontdek samen met de leerlingen de verschillende 
interactieve elementen op de plaat.

Praktijkoefening
In de gymzaal of op het schoolplein: Laat de kind er-
en spelen dat ze de bestuurder zijn van een politie-
auto, brandweerauto, ambulance. Bevestig een foto 
van een politie-, brandweer- of ziekenauto op buik 
en rug. De auto’s rijden met sirene door de straat  
en de overige kinderen (voetgangers) wachten en 
geven voorrang. Daarna mogen ze oversteken. 
Wissel regelmatig tot alle kinderen een auto-
bestuurder zijn geweest.

Gebruik de tijd tijdens een wandeling of buiten-
spelen om eens met de leerlingen te luisteren naar 
de geluiden in het verkeer. Het toeteren van een 
auto, het tringelen van een fietsbel, het piepen van 
een vrachtwagen die achteruit rijdt, enz.

Alarm met een knipoog!
OKTOBER

Hoofdthema:
Hulpdiensten en grote wagens

Subthema’s:
dode hoek, geluiden en signalen in het verkeer

Begrippen:
parkeervak, bus, zwembad, prullenbak, rugtas, 
stoep, rijbaan

Voor de ouders
Het is voor ouders in de eerste plaats belangrijk zelf 
goed te weten wat veilig gedrag is in de buurt van 
vrachtwagens, bussen en voertuigen van de hulp-
diensten. Ook moeten ze weten op welke manier ze 
hun kinderen dit goed kunnen leren. Feit zal blijven, 
dat jonge kinderen primitief kunnen reageren bij 
harde geluiden of onverwachte gebeurtenissen in het 
verkeer. Goede begeleiding onderweg is dus cruciaal.

Informatie voor de ouders staat op de site  
www.schoolopseef.nl in de vorm van algemene  
achtergrondinformatie over het thema en  
kant-en-klare teksten en illustraties bij deze  
kalenderplaat. Deze brieven kunt u overnemen in  
de schoolkrant of nieuwsbrief van de school of naar 
aanleiding van het thema aan de leerlingen mee 
naar huis geven.


