Werkblad voorrangsborden: wie ben ik?
Welk verkeersbord hoort bij de omschrijvingen?
Teken het bord en verbind het met de juiste betekenis.

Naam:

Nummer:

Ik ben driehoekig en wit en ik heb
een rode rand. Het puntje van mijn
driehoek staat onderaan.

Ik kom aan het einde van een
voorrangsweg.

Ik ben driehoekig en wit. Ik heb een
rode rand en er staat een zwart kruis
op mijn buik.

Je mag hier rechtdoor rijden,
ook wanneer het verkeerslicht
op rood staat. Ik verleen wel
voorrang aan andere
weggebruikers.

Ik heb de vorm van een ruit.
Vanbinnen zie ik geel en daarrond
heb ik een dikke witte rand. Helemaal
aan de buitenkant heb ik nog een
dunne, zwarte rand.

Ik geef aan dit kruispunt
voorrang aan alle bestuurders.
Ik stop indien nodig.

Ik ben driehoekig en wit. En heb een
rode rand. Het puntje van mijn
driehoek staat onderaan. In mijn buik
staat een gele fiets met een gele pijl
onder die naar boven wijst.

Ik verleen aan dit kruispunt
voorrang aan alle bestuurders
die van rechts komen.

Ik ben rond en wit. Ik heb een rode
rand. In mijn buik staat aan de
linkerkant een zwarte pijl die naar
beneden wijst en aan de rechterkant
een rode pijl die naar boven wijst.

Ik rijd op een voorrangsweg. Ik
heb voorrang op alle
bestuurders die uit een zijstraat
komen.

Ik heb de vorm van een ruit.
Vanbinnen zie ik geel en daarrond
heb ik een dikke witte rand. Helemaal
aan de buitenkant heb ik nog een
dunne, zwarte rand. Van linksonder
naar rechtsboven staat een dikke
zwarte streep.

Bij deze smalle doorgang heeft
de weggebruiker uit de andere
richting voorrang.
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Ik ben driehoekig en wit. Ik heb een
rode rand. Het puntje van mijn
driehoek staat onderaan. In mijn buik
staat een gele fiets met een gele pijl
onder die naar rechts wijst.

Bij deze smalle doorgang heb ik
voorrang.

Ik ben rechthoekig en blauw. Mijn
zijden aan de linker- en rechterkant
zijn langer dan die boven en
onderaan. Aan de buitenkant heb ik
een witte rand. In mijn buik staat er
aan de linkerkant een rode pijl die
naar onder wijst. Aan de rechterkant
staat er aan witte pijl die naar boven
wijst.

Ik moet stoppen en stilstaan
aan dit kruispunt en verleen
voorrang aan alle bestuurders.

Ik ben achthoekig en rood. Ik heb een
witte rand en in mijn buik staat
‘STOP’ geschreven.

Ik mag hier rechts afslaan, ook
wanneer het verkeerslicht op
rood staat. Ik verleen wel
voorrang aan andere
weggebruikers.

Ik ben driehoekig en wit. Ik heb een
rode rand en er staat een grote
zwarte pijl in mijn buik die naar boven
wijst. Links en rechts van deze pijl
steekt er nog een stokje uit.

Aan dit kruispunt heb ik
voorrang op alle bestuurders
die uit een zijstraat komen.

Sneller klaar?
Doorstreep op elke regel de letters die samen een voertuig vormen. De overgebleven letters vormen een zin.
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