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Jouw kind heeft volgende vaardigheden verworven 
tijdens het leerproces van de Badge Voetgangers Brons:
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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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  Zijn/haar rol in de rij respecteren

   Pas oversteken op het zebrapad als er geen 
voertuigen aankomen

   Recht oversteken en aandachtig blijven voor het 
verkeer uit beide richtingen

  Een straat met voetgangerslicht oversteken

  De voordelen van het stappen kennen

   Weten welke andere verkeersdeelnemers er zijn en 
zich kunnen aanpassen

   Kennismaken met de straten, buren en toff e plekjes 
in de buurt
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