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Alles over de fiets

Nederland is het enige land ter wereld met meer fietsen dan 

inwoners. Toch valt er nog van alles over dit vervoermiddel te 

ontdekken. We gaan de fiets dus eens heel goed bekijken.
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Doel

Woordenschat en Leesbevordering

Materialen  

• boek

• werkblad

• tekenmateriaal

Duur

• inleiding: 5 minuten (klassikaal)

• kern: 15 minuten (klassikaal)

• verwerking: 20 minuten (individueel)

Inleiding

•  Vertel: We gaan het boek ‘De fiets’ bekijken. Vooraf bedenken we waar het boek over gaat. Na 

afloop praten we over wat we gezien en gehoord hebben. En dan gaan we samen nog eens heel 

goed naar een fiets kijken.

•  Bekijk op het digibord samen de voor- en achterkant van het boek. Vraag: Hoeveel fietsen tellen 

jullie? En hoeveel mensen? Benoem de titel van het boek, en de auteur en de illustrator. 

•  Hou een paar pagina’s van het boek omhoog zodat de kinderen ze kunnen zien. Kunnen ze 

bedenken waar het in het boek allemaal over gaat?

Kern

• Lees en bekijk samen een aantal bladzijden uit het boek. 

•  De eerste vier bladzijden – in het boek eigenlijk twee hele bladzijden en twee halve bladzijden! 

– gaan over Lisa die voor het eerst op de grote weg mag fietsen. Vraag: Wie kan er al fietsen? 

Weet je nog hoe dat ging, leren fietsen? Wie heeft er al eens op een grote weg gefietst? 

•  De bladzijden over de geschiedenis van de fiets (scherm 2) zijn interessant om samen te 

bekijken. Met de eerste fietsen kon je alleen rechtdoor rijden! 
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•  Vraag: Welke fietsen kennen jullie? Noem eventueel een aantal voorbeelden om de kinderen 

op weg te helpen. Kijk of de genoemde fietsen allemaal terug zijn te vinden in de hoofdstukjes 

‘Spring op de fiets’ en ‘Trappen maar’.

•  Besteed in verband met de verwerking extra aandacht aan de bladzijden over de moderne fiets 

(scherm 5). Bespreek aan de hand van de tekening het uiterlijk van de fiets (twee wielen, een 

frame, een stuur) en de verschillende onderdelen. Waarom heeft een fiets een voor- en een 

achterlicht (of reflector)? En waarom heeft een fiets een bel? Haal eventueel een fiets in de klas 

om goed te zien of alles erop en eraan zit. 

•  Besteed ook aandacht aan de bladzijden ‘Werken op de fiets’. Inventariseer eerst welke 

beroepen de kinderen kennen waarbij je op een fiets rijdt. Lees en bekijk dan samen de spread 

(scherm 6). Zijn er beroepen bedacht die niet op de spread voorkomen?

Verwerking 

•  Hoe ziet een fiets er eigenlijk uit? Ook al zien we overal fietsen, toch vinden zelfs volwassenen 

het moeilijk om er zomaar één te tekenen. Laat de kinderen uit hun hoofd een fiets tekenen, 

dus zonder voorbeeld. 

•  Laat iedereen zijn eigen fiets beoordelen. Zijn de wielen mooi rond geworden? Wat gebeurt er 

als je gaat fietsen op wielen die niet netjes rond zijn? Bekijk samen nogmaals de bladzijden ‘De 

moderne fiets’.

•  Laat de kinderen eventueel bedenken wat ze nog meer op hun fiets zouden willen, bijvoorbeeld 

een kratje voorop of een aanhanger voor de hond.

  Tip! Laat de kinderen de fiets schematisch leggen met knutselmaterialen. Begin met de 

spaken (bijv. wattenstokjes of ijsstokjes). Daaromheen komen de banden (bijv. pijpenragers). 

Daarna volgens het frame en het stuur. En tot slot de ‘details’, zoals voor- en achterlicht en bel.

• Nu de kinderen de fiets goed bestudeerd hebben, kunnen ze het werkblad maken.

  Tip! Laat het werkblad eventueel later in de week uitvoeren. Vraag de kinderen om enkele 

onderdelen van de fiets te benoemen om te kijken of ze het nog weten.


