Lesfiche 3

DE FIETSOMETER
IN 10 TRAPPEN

www.fietsometer.be

DE FIETSOMETER IN 10 TRAPPEN
De FietSOmeter is een test in het verkeer en vereist een goede voorbereiding.
Onderstaand ‘trappenplan’ zorgt ervoor dat alle leerlingen veilig de meet halen.
Wanneer?

Vooraf

Laatste
voorbereiding
De dag van
de test

Wat en hoe?
1

Bepaal een datum voor de FietSOmeter.

2

Zoek minstens één helper die je tijdens de FietSOmeter kan assisteren.
Naast collega’s kun je ook denken aan gemeentepersoneel, verkeersouders of politie.

3

Informeer de ouders met de flyers uit het pakket.

4

Bereid de leerlingen in een beschermde omgeving voor met
‘Lesfiche 1: Fietscontrole en individuele vaardigheden.’

5

Vervolledig de voorbereiding in een beschermde omgeving met ‘Lesfiche 2: Fietsen in groep.’

6

Stippel een route uit (zie lager bij 1).

7

Verzamel het nodige materiaal voor de FietSOmeter (zie lager bij 2).

8

Voer een fietscontrole uit. (zie ‘Lesfiche 1: Fietscontrole en individuele vaardigheden’).

9

Test de leerlingen in het verkeer (zie lager bij 3).

10

Bespreek de resultaten met de leerlingen en geef ze in bij het onlinedossier op www.fietsometer.be.

1. DE ROUTE
De ideale fietsroute is ongeveer 5 km lang en biedt voldoende variatie in verkeerssituaties: rotondes, verkeerslichten, voorrangssituaties,
fietspad of rijbaan, links en rechts afslaan, wegversmallingen, tweerichtingsfietspad, smalle rijbaan en beperkt eenrichtingsverkeer.
Zorg voor een parcours dat (ook buiten de spitsuren) voldoende

uitdaagt, maar zoek het gevaar niet op. Een overzicht van de
wegcode voor de fietser en downloadbare bewegwijzering voor
het parcours, vind je terug op www.fietsometer.be.
TIP! Een controle van de route vlak voor de eigenlijke test voorkomt onaangename verrassingen (wegenwerken, omleidingen, …).

2. MATERIAALLIJST

3. DE TEST

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.1. Algemeen verloop

fietsen*;
helmen*;
minimaal 6 fluohesjes* + rugnummers;
voetpomp;
EHBO-zakje;
materiaalkit* (fietssleutels, vod, reserve band,…);
scheurblok ‘scorekaart 3’ en schrijfplank;
schrijfgerief;
fluitje;
GSM;
wegbeschrijving;
regenkledij;
camera (optie).

* Het project SMS (Slimme Mobiele Scholen) voorziet subsidie
voor de aankoop/huur van deze materialen.
www.slimmemobielescholen.be
webshop.verkeeropschool.be

Om een klas te testen, volstaan twee begeleiders. Voorzie ca. 20
minuten om een groepje van zes leerlingen goed te beoordelen
in het verkeer. Terwijl de ene groep zich op het parcours bevindt,
kan de volgende zich voorbereiden in een veilige omgeving.
Wanneer je over meer begeleiders beschikt, kun je met verschillende groepen tegelijk het verkeer in.

Tip!
Het filmpje ‘Beeld van de FietSOmeter’ op de website geeft je
een realistisch beeld van de FietSOmeter.

3.2. Rol van de begeleiders
De begeleider die met de groep in het verkeer fietst:
• observeert de vaardigheden van iedere fietser;
• fietst achteraan de groep en zorgt ervoor dat de leerlingen
regelmatig in wijzerzin doorschuiven. Gedrag van leerlingen
dat onderweg opvalt, kun je noteren op scorekaart 3. Maak
het klembord met de bandjes vast aan je stuur om makkelijk
te kunnen noteren;
• geeft mondeling de richting aan die de leerlingen moeten
volgen;
• staat in voor een veilig verloop van de test;
• spreekt met de leerlingen af dat een fluitsignaal ‘onmiddellijk
stoppen’ betekent.

Tips!
• Let op je eigen veiligheid bij het beoordelen. Vind je het
te gevaarlijk om al rijdende te noteren, doe dat dan op
momenten dat je stilstaat.
• Een filmopname van de test kan de beoordeling en de
bespreking van de resultaten ondersteunen (dat gaat vrij
makkelijk door een camera op je stuur te monteren).

De begeleider die op school blijft, is verantwoordelijk voor:
• de voorbereiding van de leerlingen die nog moeten vertrekken;
Verdeel de leerlingen in groepjes en noteer de namen en de
rugnummers op de controlekaart. Overloop nog eens de vaardigheden op scorekaart 3 die tijdens de FietSOmeter beoordeeld
zullen worden. Je kunt de leerlingen nog eens laten oefenen op
de vaardigheden van lesfiche twee.
• de opvang van de teruggekeerde leerlingen.

3.3. Beoordeling van de vaardigheden

A. Veilig verkeersgedrag

D. Ritsen

De leerling past de wegcode toe, is voldoende stuurvaardig en
brengt niemand moedwillig in gevaar.

De leerling kan correct ritsen. De linkse fietser schuift in voor
rechtse fietser.

B. Compact rijden

E. Communiceren

De groep fietst in duo’s achter elkaar. Inhalen mag niet. De leerlingen houden gedurende de test een onderlinge afstand van
ongeveer één fietslengte (als ze per twee rijden én als ze op één
lijn achter elkaar rijden).

De leerling kan op het juiste moment, de juiste signalen geven
aan zijn medeleerlingen bv. melden van tegen- of achterliggers
en obstakels.

C. Van richting veranderen
De leerling steekt de arm uit tijdens richtingsveranderingen, zowel om af te slaan als om een obstakel voorbij te rijden.
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De begeleider beoordeelt de leerlingen en gebruikt daarvoor scorekaart 3. De volgende vijf vaardigheden moeten goed zitten om te
slagen voor de FietSOmeter:

