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WEGWIJSVR WERKBOEK groepgroep
   6   6

opdracht

2.  Heb je voorrang of niet? Dat is soms best lastig.  

Lees de zinnen en kijk welke klopt. Zet er een kruisje bij.  

Bespreek je antwoorden daarna met je maatje.
Verkeersregels

1.  Tekens op de weg maken een verkeersregel vaak nog duidelijker.  

Zoek het juiste bord bij de markering. Trek lijnen.

Als er geen verkeerslichten op een kr
uispunt staan, gebruik je de 

voorrangsregels. Er zijn ook verkeersb
orden die hierbij helpen.

16  Voorrang geven

Pas op, je moet voorrang 

geven aan bestuurders 

van links en rechts

Pas op, je komt bij een 

gevaarlijk kruispunt
Stop en geef alle bestuurders 

voorrang op de weg die je 

kruist 

3. Lees de zinnen. Streep steeds borden weg. Welk bord blijft over? Wat betekent dit?

❑  Voetgangers hebben altijd voorrang.

❑  Trams hebben altijd voorrang.

❑  Auto’s hebben altijd voorrang op fietsers.

❑  Auto’s die van rechts komen op een gelijkwaardig kruispunt hebben voorrang.

❑  Voetgangers die van rechts komen op een gelijkwaardig kruispunt hebben voorrang.

❑  Als je van rechts komt, heb je altijd voorrang.

❑  Als je afslaat op een voorrangsweg hoef je verkeer dat rechtdoor gaat geen voorrang te geven.

❑  Voetgangers die rechtdoor gaan, hebben voorrang op verkeer dat afslaat. 

❑  Als je afslaat op een doorgaande weg heb je nooit voorrang.

❑  Een ambulance heeft alleen voorrang als hij van rechts komt.

❑  Een ambulance heeft altijd voorrang.

❑  Een ambulance heeft alleen voorrang als hij rijdt met zijn zwaailichten en sirene aan. 

❑  Bestuurders die van links komen, hebben nooit voorrang.

❑    Bestuurders die van rechts komen, hebben geen voorrang als ze van een onverharde weg of een 

uitrit komen.

❑    Bestuurders die van rechts komen, hebben alleen voorrang als ze zwaailichten en een sirene aan 

hebben.

❑  Als er haaientanden met de punten naar je toe op de weg staan, heb je voorrang. 

❑    Als er haaientanden op de weg staan, hoef je voetgangers op de weg die je kruist geen voorrang te 

geven. 

❑  Als er een stopstreep op de weg staat, moet je helemaal stilstaan voor je weer verder gaat. 

Het bord dat overblijft betekent:

Streep alle borden weg die te maken hebben met voorrang geven.

Streep alle borden weg die zeggen dat je ergens voor moet oppassen

Streep alle borden weg die NIET zeggen dat je iets moet.

GA NAAR OPDRACHT 12

Aandachtspunten bij deze les
Laat leerlingen deze opdrachten bij voorkeur in tweetallen 
maken, zodat zij naar elkaar toe kunnen verwoorden welk 
antwoord zij geven en waarom. 

Nabespreken inhoud werkboek les 16
Opdracht 1+2
Opdracht 1: Bespreek de verkeersborden en bij welke 
tekens op de weg ze horen. Waarom?
Opdracht 2: Bespreek per uitspraak of deze waar is of niet. 
Lees de uitspraken één voor één voor. Leerlingen gaan 
staan als het waar is, blijven zitten als zij vinden dat het 
niet waar is. Is de groep verdeeld, bespreek dan steeds 
waarom het waar zou zijn of juist niet. 

Opdracht 3
Bespreek de betekenis van de borden. Bespreek welk bord 
er overblijft.

Beschrijving bijbehorende oefening VR 
Bij het oversteken van de voorrangsweg moeten de 
leerlingen veel in de gaten houden. Laat benoemen waar 
zij op moeten letten. Doe eventueel het oversteken voor 
door samen de opdracht op het digibord uit te voeren.

Doel van de les
WB:  Leerlingen leren en herhalen de borden die aangeven 

wie voorrang heeft
VR:  Leerlingen gaan in WegWijsVR oefenen met 

oversteken van een voorrangsweg met fietspaden en 
verkeerslichten

Informatie voor de leerkracht 
Heeft een kruispunt geen verkeersborden of 
verkeerstekens, dan geldt: bestuurders van rechts hebben 
voorrang. Zijn er wel borden of tekens, dan gelden de 
volgende voorrangsregels:
➜  Driehoekig bord met rode rand, punt naar beneden:  

je nadert een voorrangsweg. Je moet alle bestuurders 
op de weg die je kruist voorrang verlenen.

➜  Een driehoekig bord met een kruis erin waarschuwt je 
voor een gevaarlijk kruispunt.

➜  Een stopbord geeft aan dat je moet stoppen voordat 
je het kruispunt over steekt.

Suggesties voor introductie
Begin de les door oefening 12 van de opdrachten in de 
virtuele wereld op het digibord te tonen. Bespreek de 
beginsituatie: wat zie je allemaal en wat betekent het?
Geef aan dat het werkblad vandaag gaat over 
voorrangsborden.
Bekijk samen de opdrachten, check of de opdrachten 
duidelijk zijn (zo niet, dan toelichten) en wijs zo nodig 
maatjes aan die samenwerken.
Leerlingen maken het werkblad zelfstandig of in tweetallen.
Laat op het digibord zien welke oefening in VR de leer
lingen gaan doen.

Vervolgopdracht VR - oefenen
Zet op de computer WegWijsVR klaar, zodat leerlingen 
gedurende de week allemaal oefening 12 kunnen gaan 
doen. 
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opdracht

15 Tekens op de weg

Verkeerstekens

Als je links of rechts wilt gaan, moet je op de juiste plek 
voorsorteren. 

Ook moet je altijd stoppen bij een stopstree
p.

2. Goed voorsorteren is soms best lastig. Gaat het hier goed of niet? Leg ook uit waarom.

1.  Hoe zit de weg eigenlijk in elkaar? Is wat je op de tekening ziet mogelijk?  

Kruis het aan en leg uit waarom je dat antwoord hebt gekozen.

❑  Ja         ❑      Nee ❑  Ja         ❑      Nee ❑  Ja         ❑      Nee

De fietser rijdt op hetzelfde deel 

van de weg als de auto. Kan dat?
Rechts naast de stoep staan auto’s 

geparkeerd. Daarnaast is de fiets-

strook. Daarnaast rijden auto’s. 

Kan dit?

Rechts rijden fietsers beide kanten 

op. Daarnaast is een baan voor  

auto’s die maar één kant op  

mogen. Kan dit?

Als je rechts wilt, ga je zoveel 

mogelijk rechts op de weg staan.
Als je naar links wilt, ga je tegen de 

middenstreep van de weg staan of 

in het voorsorteervak.

Bestuurders moeten stoppen voor 

een stopstreep. 3.  Net als op de weg heeft in deze sudoku elke fietser zijn eigen plek. Zet jij ze op 

de juiste plek? Elke fietser mag maar één keer in een rij. Zo ➜ en zo      . En maar 

één keer in elk vak.

➜

❑  Ja         ❑      Nee ❑  Ja         ❑      Nee ❑  Ja         ❑      Nee

Jij moet rechtdoor. De auto gaat 

naar rechts. De bestuurder gaat 

helemaal rechts rijden, zodat jij 

er niet meer naast kunt. Doet de 

bestuurder van de auto dat goed?

Jij moet naar links en sorteert 

links op de weg voor. Er komt je 

een auto tegemoet. Doe je het zo 

goed?

Er staat een auto geparkeerd op 

de rijbaan. Jij gaat nog wat verder 

op het midden van de weg rijden 

om erlangs te kunnen. Doe je dat 

goed?

GA NAAR OPDRACHT 11

Aandachtspunten bij deze les
Laat leerlingen deze opdrachten bij voorkeur in tweetallen 
maken, zodat zij naar elkaar toe kunnen verwoorden welk 
antwoord zij geven en waarom. 

Nabespreken inhoud werkboek les 15
Opdracht 1+2
Bespreek de drie verkeerssituaties één voor één. Laat 
één leerling oplezen wat is opgeschreven. Laat anderen 
reageren. Bespreek het juiste antwoord. Doe ook zo bij 
de andere twee situaties van opdracht 1 en bij de drie 
situaties van opdracht 2. 

Opdracht 3
Bespreek de uitkomst van de sudoku.

Beschrijving bijbehorende oefening VR 
Bij het oversteken van de voorrangsweg moeten de 
leerlingen veel in de gaten houden. Laat benoemen waar 
zij op moeten letten. Doe eventueel het oversteken voor 
door samen de opdracht op het digibord uit te voeren.

Doel van de les
WB:  Leerlingen leren welke tekens er op de weg zijn en 

wat de betekenis is
VR:  Leerlingen gaan in WegWijsVR oefenen met 

oversteken van een voorrangsweg met fietspaden en 
verkeerslichten

Informatie voor de leerkracht 
Tekens op de weg die leerlingen gaan leren zijn:
➜  Voorsorteervakken: soms zijn er voorsorteervakken 

waar je als fietser gebruik van moet maken (zie les 12).
➜  Stopstreep: een dikke streep die dwars op de weg 

is getekend betekent dat je voor de streep moet 
stoppen.

Suggesties voor introductie
Begin de les door voordat de leerlingen de klas binnen 
komen een stopstreep te trekken in het gangpad tussen 
je bureau en de klas (bijvoorbeeld met schilderstape). 
Vraag een leerling naar voren te komen en te beschrijven 
wat hij of zij ziet. Wat zou deze streep kunnen betekenen? 
Bespreek de stopstrepen in het verkeer. Herinner ook aan 
de voorsorteervakken van les 12 door oefening 11 van de 
virtuele wereld (fietsers) op het bord te laten zien.
Geef aan dat het werkblad vandaag gaat over tekens die je 
op de weg getekend ziet.
Bekijk samen de opdrachten, check of de opdrachten 
duidelijk zijn (zo niet, dan toelichten) en wijs zo nodig 
maatjes aan die samenwerken.
Leerlingen maken het werkblad zelfstandig of in tweetallen.
Laat op het digibord zien welke oefening in VR de leer
lingen gaan doen.

Vervolgopdracht VR - oefenen
Zet op de computer WegWijsVR klaar, zodat leerlingen 
gedurende de week allemaal oefening 11 kunnen gaan 
doen.
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15 Tekens op de weg

Verkeerstekens

Als je links of rechts wilt gaan, moet je op de juiste plek 
voorsorteren. 

Ook moet je altijd stoppen bij een stopstreep.

1.  Hoe zit de weg eigenlijk in elkaar? Is wat je op de tekening ziet mogelijk?  
Kruis het aan en leg uit waarom je dat antwoord hebt gekozen.

❑  Ja         ❑      Nee ❑  Ja         ❑      Nee ❑  Ja         ❑      Nee

De fietser rijdt op hetzelfde deel 
van de weg als de auto. Kan dat?

Rechts naast de stoep staan auto’s 
geparkeerd. Daarnaast is de fiets-
strook. Daarnaast rijden auto’s. 
Kan dit?

Rechts rijden fietsers beide kanten 
op. Daarnaast is een baan voor  
auto’s die maar één kant op  
mogen. Kan dit?

Als je rechts wilt, ga je zoveel 
mogelijk rechts op de weg staan.

Als je naar links wilt, ga je tegen de 
middenstreep van de weg staan of 
in het voorsorteervak.

Bestuurders moeten stoppen voor 
een stopstreep.
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opdracht

2. Goed voorsorteren is soms best lastig. Gaat het hier goed of niet? Leg ook uit waarom.

3.  Net als op de weg heeft in deze sudoku elke fietser zijn eigen plek. Zet jij ze op 
de juiste plek? Elke fietser mag maar één keer in een rij. Zo ➜ en zo      . En maar 
één keer in elk vak.

➜

❑  Ja         ❑      Nee ❑  Ja         ❑      Nee ❑  Ja         ❑      Nee

Jij moet rechtdoor. De auto gaat 
naar rechts. De bestuurder gaat 
helemaal rechts rijden, zodat jij 
er niet meer naast kunt. Doet de 
bestuurder van de auto dat goed?

Jij moet naar links en sorteert 
links op de weg voor. Er komt je 
een auto tegemoet. Doe je het zo 
goed?

Er staat een auto geparkeerd op 
de rijbaan. Jij gaat nog wat verder 
op het midden van de weg rijden 
om erlangs te kunnen. Doe je dat 
goed?

GA NAAR OPDRACHT 11
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opdracht

2.  Heb je voorrang of niet? Dat is soms best lastig.  

Lees de zinnen en kijk welke klopt. Zet er een kruisje bij.  

Bespreek je antwoorden daarna met je maatje.
Verkeersregels

1.  Tekens op de weg maken een verkeersregel vaak nog duidelijker.  

Zoek het juiste bord bij de markering. Trek lijnen.

Als er geen verkeerslichten op een kr
uispunt staan, gebruik je de 

voorrangsregels. Er zijn ook verkeersb
orden die hierbij helpen.

16  Voorrang geven

Pas op, je moet voorrang 

geven aan bestuurders 

van links en rechts

Pas op, je komt bij een 

gevaarlijk kruispunt
Stop en geef alle bestuurders 

voorrang op de weg die je 

kruist 

3. Lees de zinnen. Streep steeds borden weg. Welk bord blijft over? Wat betekent dit?

❑  Voetgangers hebben altijd voorrang.

❑  Trams hebben altijd voorrang.

❑  Auto’s hebben altijd voorrang op fietsers.

❑  Auto’s die van rechts komen op een gelijkwaardig kruispunt hebben voorrang.

❑  Voetgangers die van rechts komen op een gelijkwaardig kruispunt hebben voorrang.

❑  Als je van rechts komt, heb je altijd voorrang.

❑  Als je afslaat op een voorrangsweg hoef je verkeer dat rechtdoor gaat geen voorrang te geven.

❑  Voetgangers die rechtdoor gaan, hebben voorrang op verkeer dat afslaat. 

❑  Als je afslaat op een doorgaande weg heb je nooit voorrang.

❑  Een ambulance heeft alleen voorrang als hij van rechts komt.

❑  Een ambulance heeft altijd voorrang.

❑  Een ambulance heeft alleen voorrang als hij rijdt met zijn zwaailichten en sirene aan. 

❑  Bestuurders die van links komen, hebben nooit voorrang.

❑    Bestuurders die van rechts komen, hebben geen voorrang als ze van een onverharde weg of een 

uitrit komen.

❑    Bestuurders die van rechts komen, hebben alleen voorrang als ze zwaailichten en een sirene aan 

hebben.

❑  Als er haaientanden met de punten naar je toe op de weg staan, heb je voorrang. 

❑    Als er haaientanden op de weg staan, hoef je voetgangers op de weg die je kruist geen voorrang te 

geven. 

❑  Als er een stopstreep op de weg staat, moet je helemaal stilstaan voor je weer verder gaat. 

Het bord dat overblijft betekent:

Streep alle borden weg die te maken hebben met voorrang geven.

Streep alle borden weg die zeggen dat je ergens voor moet oppassen

Streep alle borden weg die NIET zeggen dat je iets moet.

GA NAAR OPDRACHT 12

Aandachtspunten bij deze les
Laat leerlingen deze opdrachten bij voorkeur in tweetallen 
maken, zodat zij naar elkaar toe kunnen verwoorden welk 
antwoord zij geven en waarom. 

Nabespreken inhoud werkboek les 16
Opdracht 1+2
Opdracht 1: Bespreek de verkeersborden en bij welke 
tekens op de weg ze horen. Waarom?
Opdracht 2: Bespreek per uitspraak of deze waar is of niet. 
Lees de uitspraken één voor één voor. Leerlingen gaan 
staan als het waar is, blijven zitten als zij vinden dat het 
niet waar is. Is de groep verdeeld, bespreek dan steeds 
waarom het waar zou zijn of juist niet. 

Opdracht 3
Bespreek de betekenis van de borden. Bespreek welk bord 
er overblijft.

Beschrijving bijbehorende oefening VR 
Bij het oversteken van de voorrangsweg moeten de 
leerlingen veel in de gaten houden. Laat benoemen waar 
zij op moeten letten. Doe eventueel het oversteken voor 
door samen de opdracht op het digibord uit te voeren.

Doel van de les
WB:  Leerlingen leren en herhalen de borden die aangeven 

wie voorrang heeft
VR:  Leerlingen gaan in WegWijsVR oefenen met 

oversteken van een voorrangsweg met fietspaden en 
verkeerslichten

Informatie voor de leerkracht 
Heeft een kruispunt geen verkeersborden of 
verkeerstekens, dan geldt: bestuurders van rechts hebben 
voorrang. Zijn er wel borden of tekens, dan gelden de 
volgende voorrangsregels:
➜  Driehoekig bord met rode rand, punt naar beneden:  

je nadert een voorrangsweg. Je moet alle bestuurders 
op de weg die je kruist voorrang verlenen.

➜  Een driehoekig bord met een kruis erin waarschuwt je 
voor een gevaarlijk kruispunt.

➜  Een stopbord geeft aan dat je moet stoppen voordat 
je het kruispunt over steekt.

Suggesties voor introductie
Begin de les door oefening 12 van de opdrachten in de 
virtuele wereld op het digibord te tonen. Bespreek de 
beginsituatie: wat zie je allemaal en wat betekent het?
Geef aan dat het werkblad vandaag gaat over 
voorrangsborden.
Bekijk samen de opdrachten, check of de opdrachten 
duidelijk zijn (zo niet, dan toelichten) en wijs zo nodig 
maatjes aan die samenwerken.
Leerlingen maken het werkblad zelfstandig of in tweetallen.
Laat op het digibord zien welke oefening in VR de leer
lingen gaan doen.

Vervolgopdracht VR - oefenen
Zet op de computer WegWijsVR klaar, zodat leerlingen 
gedurende de week allemaal oefening 12 kunnen gaan 
doen. 
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opdracht

15 Tekens op de weg

Verkeerstekens

Als je links of rechts wilt gaan, moet je op de juiste plek 
voorsorteren. 

Ook moet je altijd stoppen bij een stopstree
p.

2. Goed voorsorteren is soms best lastig. Gaat het hier goed of niet? Leg ook uit waarom.

1.  Hoe zit de weg eigenlijk in elkaar? Is wat je op de tekening ziet mogelijk?  

Kruis het aan en leg uit waarom je dat antwoord hebt gekozen.

❑  Ja         ❑      Nee ❑  Ja         ❑      Nee ❑  Ja         ❑      Nee

De fietser rijdt op hetzelfde deel 

van de weg als de auto. Kan dat?
Rechts naast de stoep staan auto’s 

geparkeerd. Daarnaast is de fiets-

strook. Daarnaast rijden auto’s. 

Kan dit?

Rechts rijden fietsers beide kanten 

op. Daarnaast is een baan voor  

auto’s die maar één kant op  

mogen. Kan dit?

Als je rechts wilt, ga je zoveel 

mogelijk rechts op de weg staan.
Als je naar links wilt, ga je tegen de 

middenstreep van de weg staan of 

in het voorsorteervak.

Bestuurders moeten stoppen voor 

een stopstreep. 3.  Net als op de weg heeft in deze sudoku elke fietser zijn eigen plek. Zet jij ze op 

de juiste plek? Elke fietser mag maar één keer in een rij. Zo ➜ en zo      . En maar 

één keer in elk vak.

➜

❑  Ja         ❑      Nee ❑  Ja         ❑      Nee ❑  Ja         ❑      Nee

Jij moet rechtdoor. De auto gaat 

naar rechts. De bestuurder gaat 

helemaal rechts rijden, zodat jij 

er niet meer naast kunt. Doet de 

bestuurder van de auto dat goed?

Jij moet naar links en sorteert 

links op de weg voor. Er komt je 

een auto tegemoet. Doe je het zo 

goed?

Er staat een auto geparkeerd op 

de rijbaan. Jij gaat nog wat verder 

op het midden van de weg rijden 

om erlangs te kunnen. Doe je dat 

goed?

GA NAAR OPDRACHT 11

Aandachtspunten bij deze les
Laat leerlingen deze opdrachten bij voorkeur in tweetallen 
maken, zodat zij naar elkaar toe kunnen verwoorden welk 
antwoord zij geven en waarom. 

Nabespreken inhoud werkboek les 15
Opdracht 1+2
Bespreek de drie verkeerssituaties één voor één. Laat 
één leerling oplezen wat is opgeschreven. Laat anderen 
reageren. Bespreek het juiste antwoord. Doe ook zo bij 
de andere twee situaties van opdracht 1 en bij de drie 
situaties van opdracht 2. 

Opdracht 3
Bespreek de uitkomst van de sudoku.

Beschrijving bijbehorende oefening VR 
Bij het oversteken van de voorrangsweg moeten de 
leerlingen veel in de gaten houden. Laat benoemen waar 
zij op moeten letten. Doe eventueel het oversteken voor 
door samen de opdracht op het digibord uit te voeren.

Doel van de les
WB:  Leerlingen leren welke tekens er op de weg zijn en 

wat de betekenis is
VR:  Leerlingen gaan in WegWijsVR oefenen met 

oversteken van een voorrangsweg met fietspaden en 
verkeerslichten

Informatie voor de leerkracht 
Tekens op de weg die leerlingen gaan leren zijn:
➜  Voorsorteervakken: soms zijn er voorsorteervakken 

waar je als fietser gebruik van moet maken (zie les 12).
➜  Stopstreep: een dikke streep die dwars op de weg 

is getekend betekent dat je voor de streep moet 
stoppen.

Suggesties voor introductie
Begin de les door voordat de leerlingen de klas binnen 
komen een stopstreep te trekken in het gangpad tussen 
je bureau en de klas (bijvoorbeeld met schilderstape). 
Vraag een leerling naar voren te komen en te beschrijven 
wat hij of zij ziet. Wat zou deze streep kunnen betekenen? 
Bespreek de stopstrepen in het verkeer. Herinner ook aan 
de voorsorteervakken van les 12 door oefening 11 van de 
virtuele wereld (fietsers) op het bord te laten zien.
Geef aan dat het werkblad vandaag gaat over tekens die je 
op de weg getekend ziet.
Bekijk samen de opdrachten, check of de opdrachten 
duidelijk zijn (zo niet, dan toelichten) en wijs zo nodig 
maatjes aan die samenwerken.
Leerlingen maken het werkblad zelfstandig of in tweetallen.
Laat op het digibord zien welke oefening in VR de leer
lingen gaan doen.

Vervolgopdracht VR - oefenen
Zet op de computer WegWijsVR klaar, zodat leerlingen 
gedurende de week allemaal oefening 11 kunnen gaan 
doen.
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Verkeersregels

1.  Tekens op de weg maken een verkeersregel vaak nog duidelijker.  
Zoek het juiste bord bij de markering. Trek lijnen.

Als er geen verkeerslichten op een kruispunt staan, gebruik je de 
voorrangsregels. Er zijn ook verkeersborden die hierbij helpen.

16  Voorrang geven

Pas op, je moet voorrang 
geven aan bestuurders 
van links en rechts

Pas op, je komt bij een 
gevaarlijk kruispunt

Stop en geef alle bestuurders 
voorrang op de weg die je 
kruist 
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opdracht

2.  Heb je voorrang of niet? Dat is soms best lastig.  
Lees de zinnen en kijk welke klopt. Zet er een kruisje bij.  
Bespreek je antwoorden daarna met je maatje.

3. Lees de zinnen. Streep steeds borden weg. Welk bord blijft over? Wat betekent dit?

❑  Voetgangers hebben altijd voorrang.
❑  Trams hebben altijd voorrang.
❑  Auto’s hebben altijd voorrang op fietsers.
❑  Auto’s die van rechts komen op een gelijkwaardig kruispunt hebben voorrang.
❑  Voetgangers die van rechts komen op een gelijkwaardig kruispunt hebben voorrang.
❑  Als je van rechts komt, heb je altijd voorrang.
❑  Als je afslaat op een voorrangsweg hoef je verkeer dat rechtdoor gaat geen voorrang te geven.
❑  Voetgangers die rechtdoor gaan, hebben voorrang op verkeer dat afslaat. 
❑  Als je afslaat op een doorgaande weg heb je nooit voorrang.
❑  Een ambulance heeft alleen voorrang als hij van rechts komt.
❑  Een ambulance heeft altijd voorrang.
❑  Een ambulance heeft alleen voorrang als hij rijdt met zijn zwaailichten en sirene aan. 
❑  Bestuurders die van links komen, hebben nooit voorrang.
❑    Bestuurders die van rechts komen, hebben geen voorrang als ze van een onverharde weg of een 

uitrit komen.
❑    Bestuurders die van rechts komen, hebben alleen voorrang als ze zwaailichten en een sirene aan 

hebben.
❑  Als er haaientanden met de punten naar je toe op de weg staan, heb je voorrang. 
❑    Als er haaientanden op de weg staan, hoef je voetgangers op de weg die je kruist geen voorrang te 

geven. 
❑  Als er een stopstreep op de weg staat, moet je helemaal stilstaan voor je weer verder gaat. 

Het bord dat overblijft betekent:

Streep alle borden weg die te maken hebben met voorrang geven.
Streep alle borden weg die zeggen dat je ergens voor moet oppassen
Streep alle borden weg die NIET zeggen dat je iets moet.

GA NAAR OPDRACHT 12
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