Parcours voetgangersexamen vierde leerjaar Sint-Jan Berchmanscollege
Vertrek; Sint-Jan Berchmanscollege, parking
Kasteellaan indraaien naar rechts; eerste straat rechts de Holstraat ingaan:
Controlepunt 1

Op het voetpad staat een container.
Basisvaardigheid 1; ROND EEN HINDERNIS STAPPEN DIE HET VOETPAD HELEMAAL
VERSPERT
Hoe doe je het goed?
1.
2.
3.
4.
5.

Je stopt aan de hindernis
Kijk achterom of er geen voertuigen aankomen.
Wacht tot de rijbaan veilig is
Stap kort om de hindernis heen.
Herneem je weg op het voetpad.

Hoe doe je het fout?
1.
2.
3.
4.

Niet stoppen
Niet omkijken
Ver om de hindernis heen stappen
De straat oversteken

Bij de schoolpoort in de Holstraat steken we deze over op het zebrapad en vervolgen we onze
weg in de Holstraat op het voetpad. Op het einde stappen we links op de rijweg.
Aan het kruispunt met de Sint-Jozeflei;
Controlepunt 2

Holstraat en Sint-Jozeflei oversteken op het zebrapad.

Basisvaardigheid 2; OVERSTEKEN OP EEN ZEBRAPAD
Hoe doe je het goed?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stoppen aan de rand van de rijbaan
Naar links kijken
Naar rechts kijken
Opnieuw naar links kijken
Opnieuw naar rechts kijken
Recht oversteken en in het midden terug naar rechts kijken
Goed doorstappen zonder te lopen
Eventueel oogcontact maken met bestuurders van andere voertuigen

Hoe doe je het fout?
1. Stopt niet aan de rand van de rijbaan maar aan de rand van de stoep (je hebt daardoor
geen zicht op het aankomende verkeer.
2. Kijkt niet naar links of rechts
3. Maakt bij aankomend verkeer geen oogcontact met de bestuurder
4. Stoppen in het midden van de straat
5. Over lopen
We stappen de Marialei in op het rechtse voetpad. Aan het kruispunt met de Berckhovenstraat:
Controlepunt 3

De Berckhovenstraat oversteken.
Basisvaardigheid 4; OVERSTEKEN OP EEN T-KRUISPUNT ZONDER ZEBRAPAD,
VERKEERSLICHTEN OF POLITIEAGENT.
Hoe doe je het goed?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stoppen aan de rand van de rijbaan
Naar links en naar achter kijken over de linkerschouder
Naar rechts kijken
Opnieuw naar links en achterom kijken
Opnieuw naar rechts kijken
Recht oversteken en in het midden terug naar rechts kijken
Goed doorstappen zonder te lopen
Eventueel oogcontact maken met bestuurders van andere voertuigen

Hoe doe je het fout?
1.
2.
3.
4.

Kijkt niet achterom, naar links of naar rechts
Maakt bij aankomend verkeer geen oogcontact met de bestuurder
Stoppen in het midden van de straat
Over lopen

Na het oversteken, stappen we naar links.
We steken de Leemstraat over (OVERSTEKEN OP EEN ZEBRAPAD)
We komen uit op het kruispunt van de Kasteellaan en de Oude Molenstraat.

Controlepunt 4

Oversteken van de Oude Molenstraat met een gemachtigd opzichter.
Basisvaardigheid 6; OVERSTEKEN OP EEN ZEBRAPAD MET EEN GEMACHTIGD
OPZICHTER.
Hoe doe je het goed?
1. Stoppen aan de stoeprand
2. Wachten tot de gemachtigde opzichter in het midden van de rijbaan staat en het verkeer
heeft stilgelegd.
3. De aanwijzingen volgen van de gemachtigde opzichter
4. Doorstappen en aandachtig blijven.
Hoe doe je het fout?
1. Niet stoppen en meteen oversteken (behalve wanneer de gemachtigde opzichter reeds
in het midden van de rijbaan staat en teken doet om over te steken).
2. Te vlug de straat oversteken (gemachtigde opzichter heeft nog geen teken gegeven)
3. Over lopen

We steken ook de Kasteellaan over op het zebrapad.

We stappen langs de kerk. Ongeveer in het midden van de Kasteellaan steken we deze terug
over.
Controlepunt 5

Basisvaardigheid 5; OVERSTEKEN TUSSEN GEPARKEERDE AUTO'S
Hoe doe je het goed?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kijken of er een bestuurder zit in één van de auto's waartussen je wilt oversteken
Stoppen aan de kijklijn
Naar links, naar rechts, opnieuw naar links en opnieuw naar rechts kijken.
Eventueel oogcontact maken met bestuurders van aankomende voertuigen.
Overstappen en terug naar rechts kijken
Flink doorstappen

Hoe doe je het fout?
1.
2.
3.
4.
5.

Niet kijken naar bestuurders in de auto
Niet stoppen aan de kijklijn
Niet links of rechts kijken
Geen oogcontact zoeken met bestuurders van andere voertuigen
Over lopen

We volgen de Kasteellaan naar links.
Oversteken aan de Pastoor van Loenhoutlaan (OVERSTEKEN OP HET ZEBRAPAD)
Op het einde van de Kasteellaan de Antwerpsesteenweg naar rechts instappen.
Aan de lichten de Antwerpsesteenweg oversteken.
Controlepunt 6

Basisvaardigheid 8; OVERSTEKEN OP EEN KRUISPUNT MET VERKEERSLICHTEN

Hoe doe je het goed?
1. Stoppen aan de stoeprand
2. Oversteken bij groen licht, wachten bij rood licht
3. Oogcontact maken met bestuurders van voertuigen die vanuit de Brechtsesteenweg en
de Hallebaan de Antwerpsesteenweg willen oprijden.
4. Flink doorstappen ook wanneer het licht tijdens het oversteken terug op rood springt.

Hoe doe je het fout?
1.
2.
3.
4.

Niet stoppen aan de stoeprand
Wachten bij groen licht of oversteken bij rood licht
Niet doorstappen of rennen
Geen oogcontact maken met bestuurders van andere voertuigen

We volgen de Antwerpsesteenweg naar links, stappen voorbij de in- en uitrit van de Colruyt !!!!!
Even voorbij de bank KBC steken we de Antwerpsesteenweg terug over
Controlepunt 7

Basisvaardigheid 3; OVERSTEKEN OP EEN KRUISPUNT MET EEN AGENT
Hoe doe je het goed?
1.
2.
3.
4.

Stoppen aan de stoeprand
Wachten als de agent naar het midden van de rijbaan stapt
Blijven wachten als de agent zijn arm in de hoogte steekt
Oversteken als de armen van de agent zijwaarts zijn evenwijdig met het zebrapad.

Hoe doe je het fout?
1. Niet stoppen aan de stoeprand
2. De rijbaan te snel willen oversteken (agent staat nog niet klaar)

Na het oversteken vervolgen we de Antwerpsesteenweg naar rechts.
Aan de Zwanenstraat gekomen, stappen we deze in.

Controlepunt 8

Basisvaardigheid 9; LINKS OP DE RIJBAAN STAPPEN ALS ER GEEN STOEP, BERM OF
FIETSPAD IS.

Hoe doe je het goed?
1. Uiterst links van de rijbaan stappen.
2. Oogcontact zoeken met andere weggebruikers
3. Goed uitkijken wanneer je uit- of inritten passeert.
Hoe doe je het fout?
1. Rechts of in het midden van de rijbaan stappen.
2. Niet goed uitkijken naar andere weggebruikers
3. Niet goed uitkijken bij in- of uitritten

Op het einde van de Zwanenstraat stappen we via de parking van de school terug het college
binnen.

