Beste ouder
Binnenkort neemt je zoon of dochter deel aan de FietSOmeter. In kleine groepjes
leggen de leerlingen een test af in het reële verkeer.
Een volwassen begeleider evalueert de volgende vijf vaardigheden tijdens de test:

1. Veilig verkeersgedrag
De fietser brengt zichzelf en anderen niet in gevaar
tijdens de test en past de wegcode correct toe.

2. Compact rijden

Voor de veiligheid moeten fietsers in een groep goed
aansluiten en laten ze niet meer dan één fietslengte
onderlinge afstand.

3. Van richting veranderen
De leerlingen kunnen veilig één arm uitsteken en
omkijken als ze links/rechts willen afslaan of een
obstakel voorbijrijden.

4. Ritsen
Fietsers in groep moeten op een snelle en veilige manier
kunnen ritsen op plaatsen waar ze niet met twee naast
elkaar mogen of kunnen rijden.

5. Communiceren
De leerlingen kunnen op het juiste moment, de juiste
signalen aan hun medeleerlingen geven (bv. uitwijken
voor een obstakel).

www.fietsometer.be

❏ De school zorgt voor de volledige organisatie.
❏ Jij kunt ons helpen door op de dag van de test (….../….../20…....):
		

❍ een veilige fiets te voorzien;

		

❍ een fluohesje te voorzien;

		

❍ een helm te voorzien;

		

❍ mee te helpen (neem hiervoor contact op met de klasleerkracht).

Alvast bedankt!
Het schoolteam

❏d
 oeltreffende
rem achteraan

❏ bel tot op 20 meter
hoorbaar
❏d
 oeltreffende
rem vooraan

❏ rode reflector
achteraan

❏ 2 zijdelingse
reflectoren per
wiel en/of 2
reflecterende
stroken op elke
band
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❏w
 itte reflector
vooraan

❏ in elke pedaal 2 gele of oranje reflectoren

Verlichting:
’s Nachts, of als het zicht beperkt is tot 200 meter, moet
je fiets verlicht zijn. Vooraan moet je een wit of geel licht
hebben en achteraan een rood. Die lichten mag je zowel op je fiets als op jezelf vastmaken. Het mogen vaste
lichten of knipperlichten zijn.

