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  In de rij stappen

  Zijn/haar plaats in de rij behouden

  Het ritme van de rij aanhouden

  Stoppen waar het moet

  In een rij het zebrapad oversteken

  Op het voetpad stappen

  Aan de kant van de huizen stappen

  Op het voetpad blijven, zelfs al is de doorgang moeilijk

  Controleren of iemand wil wegrijden uit een oprit of garage

  Stoppen aan de stoeprand voor het oversteken

  De voordelen van het stappen kennen

  De straat ontdekken als voetganger

  Weten wat de plaats is voor de voetganger in de straat
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Jouw kind heeft volgende vaardigheden verworven 
tijdens het leerproces van de Badge Kleine Stappers:
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Aandachtspunten

De vaardigheden die hierboven niet werden 
aangevinkt, heeft jouw kind nog niet verworven. 
Aarzel niet om thuis verder te oefenen!
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