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Infofiche: 
Op stap met groepen

In deze infofiche vind je tips bij het begeleiden van een groep voetgangers in het verkeer. 

• Verken eventueel het parcours.
• Maak afspraken met de leerlingen en begeleiders (verwoord indien nodig waarom bepaalde afspraken nodig 

zijn).
• Laat de leerlingen stoppen aan ‘moeilijke punten’, kom naar voor en begeleid ze bij het oversteken.
• Houd het telefoonnummer van de school bij de hand.
• Zorg voor EHBO. Ook fluohesjes zijn aangeraden.

In het volgende filmpje zie je hoe een klasgroep met één begeleider zich het best kan verplaatsen in het verkeer. Je 
stapt achteraan zodat je de klas in het oog kan houden. Bij een oversteekplaats kom je naar voren en help je de klas 
met oversteken. Je sluit opnieuw achteraan aan. Laat dus leerlingen voorop stappen van wie je weet dat ze zich 
rustig en betrouwbaar gedragen in het verkeer. 

� Op stap met groepen (goede voorbeelden) - YouTube

Wanneer je een klas met twee kan begeleiden, stapt één persoon vooraan en de andere achteraan. Wanneer jullie 
willen oversteken, komt de achterste begeleider naar voren. Hij gaat halverwege de rijbaan staan als deze vrij is, 
geeft het signaal om over te steken en sluit achter de groep weer aan.

Wat zegt de wegcode?

Stappen in groep: Als er een voetpad is � Op het voetpad

Als er geen voetpad is � Op de begaanbare berm of het fietspad

� Fietspad of begaanbare berm niet mogelijk, dan mag
links of rechts op de rijbaan (links = verplicht achter
elkaar)

Stappen in het donker: Als er geen voetpad is � Verlichting voor- en achteraan verplicht

Oversteken: Als er een zebrapad is � Verplicht binnen 20 meter

Als er verkeerslichten zijn � Verplicht te volgen

Als er geen zebrapad of 
verkeerslichten zijn

� Loodrecht de rijbaan oversteken en in groep blijven

Gebruik C3-bordje � Mag enkel door gemachtigd opzichter, wegkapitein of
seingever

https://www.youtube.com/watch?v=u17dcNvdYlQ



