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Spreekbeurtkaart:
geheimen van het verkeerslicht
Verkeerslichten _ _ _ _ _ _ _ het verkeer op onduidelijke plaatsen.
De meeste lichten hebben drie kleuren. Rood betekent ‘stop’.
Bij oranje licht moet je stoppen, lukt dat niet dan mag je doorgaan.
En bij groen mag je door. Een verkeerslicht springt op groen als de
wachttijd voorbij is.

Verkeerslichten bij een kruispunt hebben een vaste volgorde.
Daarover is goed nagedacht. Met veel verkeer op de weg is het
belangrijk dat de doorgang vlot verloopt. De vaste volgorde is
geprogrammeerd in de _ _ _ _ _ _ _ _ . Die regelt de wachttijd.

Hoe weet de computer nou of er bij een verkeerslicht een auto,
fietser of voetganger staat te wachten? De computer reageert
op signalen van knopjes en detectie- _ _ _ _ _ _ .
Detectielussen reageren op metaal van een voertuig. Als ze een
auto opmerken geven ze een signaal aan de computer.

Detectielussen liggen in het _ _ _ _ _ _ . Meestal dicht bij het
verkeerslicht. Daar staat de auto stil. Soms liggen ze ook wat
verder van een kruispunt. Ze ontdekken de auto eerder en
geven alvast een signaal door aan de computer. Die zet het
verkeerslicht op groen en de andere verkeerslichten op rood.

De lussen gaan onder de weg door naar een grijs kastje in de
buurt van het kruispunt.
Ze komen uit in de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Deze automaat verwerkt de signalen van de detectielussen en
stuurt de verkeerslichten aan.
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1

2
3
4
5

DAT IS SHARELLA.

DIT IS BAS.

2

Kies met wie je mee wilt doen. Heb je zin in
proefjes? Doe dan mee met Bas en Sharella. 
Lees alleen de blauwe bladzijden. 
Wil je de antwoorden opzoeken? 
Doe dan mee met Kim en Chen. 
Lees alleen de groene bladzijden. 

Neem een schrift om de antwoorden 
op te schrijven en tekeningen te 
maken.

Maak alle opdrachten van de 
groene of de blauwe bladzijden 
en vind het codewoord. 

Als je klaar bent, maak dan 
een kopie van de spreekbeurtkaart. 
En vul de codewoorden in.

Als je een spreekbeurt gaat 
houden, gebruik dan de 
spreekbeurtkaart en je schrift.

WIJ HOUDEN VAN 
EXPERIMENTEREN.

DIT IS KIM.
DAT IS CHEN.

ZO ONTDEKKEN 
WE STEEDS IETS NIEUWS.
DOE JE MET ONS MEE?

WIJ VINDEN HET LEUK
OM VAN ALLES OP TE 

ZOEKEN.

IETS PROBEREN
EN DAN KIJKEN WAT
ER GEBEURT. DOE JE

MET ONS MEE?

Wil je ook alles 
weten over het
verkeerslicht?
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STOPLICHT? 
JE BEDOELT 

‘DOORRIJLICHT’. DIE 
VAN ONS STAAT 

OP GROEN.

3

Een verkeerslicht regelt het verkeer. Handig! Maar Bas, Sharella, Chen en Kim
vragen zich af hoe dat nu precies werkt. Wanneer springt het verkeerslicht op
rood? En hoe weet een verkeerslicht dat er een fietser staat te wachten tot 
het groen is? Tijd voor onderzoek!

Hoe werken verkeerslichten?

STOPPEN, HET 
STOPLICHT STAAT 

OP ROOD.

ALLE TWEE FOUT. 
DEZE LICHTEN REGELEN
HET VERKEER. HET ZIJN

VERKEERSLICHTEN!
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4

Verkeerslichten  _ _ _ _ _ _ _  het verkeer op onduidelijke plaatsen. 

Ze maken het verkeer veiliger. 
Codewoord: _ _ _ _ _ _ _

• Bekijk de tekeningen. 
Waar mis je verkeerslichten? 
Schrijf de letters op.

In het verkeer gelden voorrangs-
regels. Zo weet iedereen wie 
er voorrang heeft. Verkeerslichten 
helpen daarbij en maken het voor het verkeer duidelijker. 
Je ziet verkeerslichten vooral bij kruisingen. 
En bij een spoorwegovergang, 
oversteekplaats en
bruggen.

• Vraag aan je juf of meester of je samen met een klasgenoot 
een  wandelingetje mag maken in de buurt van je school.

• Let daarbij goed op alle verkeerslichten die je tegenkomt.
• Schrijf op waar het verkeerslicht staat en hoe het licht eruit ziet. 

Je mag het verkeerslicht ook tekenen.

• Voor sommige groepen is er een apart verkeerslicht. Voor welke groepen?
Schrijf de groepen op in je schrift.

Een verkeerslicht heeft twee 
of drie lampen. 
• De kleuren die je ziet zijn:

rood, oranje en groen. 
Wat betekenen de kleuren? 
Schrijf het op.

• Weet je trouwens waarom
iedere kleur een vaste
plaats heeft? 

Ex
pe

rim
en

te
er

kinderen
voetgangers
bejaarden
skaters

fietsers
auto’s 
dieren
bus

scooters
tractors
motors

MEESTER, BENT U
GEVAARLIJK? U DRAAGT

EEN RODE BLOUSE!

ROOD BETEKENT
GEVAAR, ORANJE IS EEN
OPVALLENDE KLEUR EN
GROEN IS EEN VEILIGE
EN RUSTIGE KLEUR.

Waar is een verkeerslicht nodig?

c.

b.

a.

d.
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5

Ontdek

Waar is een verkeerslicht nodig?
• Welke verschillende verkeerslichten ken je? Bekijk de tekeningen en 

schrijf de letters op. Zet erachter voor wie het licht bestemd is.

• Een verkeerslicht heeft
meestal drie lampen: een
rode, oranje en groene.
Lees de zinnen. 
Welke kleur hoort er bij?
• Pas op, je moet

stoppen.
• Doorgaan.
• Stop als het kan,

anders doorgaan.

Deze kleuren zie je ook in het buitenland. Toch zijn er kleine verschillen. 
Groen betekent in Nederland dat je door móét rijden. In België màg je door-
rijden. In Oostenrijk móét je bij oranje altijd stoppen. Daarom knippert het
groene licht vlak voordat hij op oranje springt. In Duitsland en Engeland
brandt het oranje licht samen met het rode licht vlak voordat het groen wordt.
Zo weet je dat je niet lang meer hoeft te wachten. 

Het OV-licht is het
verkeerslicht voor
openbaar vervoer
zoals de bus, tram
en metro. 

Stel je bent buschauffeur.
Natuurlijk let je dan op de 
speciale OV-lichten. De witte
lampjes geven aan welke 
kant de bus op mag rijden.

• Bekijk de verkeerslichten
en schrijf achter de letters
op wat de bus chauffeur
moet doen.

STOPPEN? WE
MOETEN WACHTEN. 
WACHTEN TOT HET
WEER GROEN IS.
BAH, IK HOU NIET
VAN WACHTEN.

ROOD! 
WE MOETEN EVEN

STOPPEN.

a. b. c. d. e. f.

Verkeerslichten  _ _ _ _ _ _ _  het verkeer op onduidelijke plaatsen. 

Ze maken het verkeer veiliger. 
Codewoord: _ _ _ _ _ _ _

a.

b. c. d.
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Wie regelt hoe lang je moet wachten? 
Ex

pe
rim

en
te

er

Heel vroeger waren er geen verkeerslichten. Er waren ook minder auto’s. 
Een verkeersregelaar stond midden op het kruispunt en regelde het verkeer. 

• Bekijk de gebaren van de verkeersregelaar. Wat betekenen ze? 
Geef het aan met de kleuren 
van een verkeerslicht: 
rood, oranje en groen.

• Ook nu zie je nog wel eens 
een agent het verkeer regelen. 
In welke situaties gebeurt dat?

Nu er verkeerslichten zijn, is de verkeersregelaar niet meer nodig. 
Eigenlijk zou dat ook niet meer kunnen. Er is te veel verkeer op de weg. 

• Vraag aan je juf of meester of je samen met een klasgenoot naar een kruising
in de buurt mag.
• Neem papier, potlood, pen en een stopwatch of horloge mee.
• Teken een plattegrond van het kruispunt met de verschillende verkeerslichten.
• Kijk goed in welke volgorde het verkeer mag rijden.
• Is je opgevallen dat de verkeerslichten steeds in dezelfde volgorde op 

groen springen?
• Nummer de verkeerslichten op je plattegrond. 

Verkeerslichten die tegelijk op groen staan, 
krijgen hetzelfde nummer.

Verkeerslichten bij een 
kruispunt hebben een vaste 
volgorde. Eerst mag bijvoor beeld
het verkeer naar rechts, dan gaan de
auto’s voor rechtdoor en daarna mogen
de voetgangers oversteken. Over deze
volgorde is goed nagedacht. Met veel
verkeer op de weg is het belangrijk dat
alles vlot verloopt. De vaste volgorde
staat in een computer. 

OPLETTEN! 
STRAKS SPRINGT 

HIJ WEER OP GROEN EN
MOGEN WE VERDER.

DAT DUURT NOG 
WEL EVEN. EERST ZIJN 
ZIJ AAN DE BEURT. IK

KOM HIER WEL VAKER EN
DE VOLGORDE IS ALTIJD

HETZELFDE.

De  _ _ _ _ _ _ _ _  is geprogrammeerd en regelt de wachttijd. 

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _
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7

Wie regelt hoe lang je moet wachten? Ontdek

De  _ _ _ _ _ _ _ _  is geprogrammeerd en regelt de wachttijd. 

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _

Denk eens aan een kruispunt bij jou in de buurt. Hoeveel verkeerslichten staan
daar? Het verkeer goed laten verlopen is een hele klus. Wie mag wanneer
rijden? Zijn er auto’s die tegelijk kunnen rijden? Kunnen de fietsers dan
meteen mee of niet? 

Teken een kruispunt met verkeerslichten, fietspaden en een voetpad. 
Denk aan de volgende vragen: 
• Welke verkeerslichten kunnen samen op groen? 
• Welke moeten apart? 
• Hoe lang staan ze op groen? 
• Wanneer mag de andere kant rijden? 
• En wanneer gaan de fietsers en voetgangers?

• Maak wat kopieën van je kruispunt of teken
meerdere op een vel. Teken de verschillende
situaties en bedenk een vaste volgorde voor
de verkeers lichten op jouw kruispunt.

Het is niet makkelijk om het verkeer goed in
elkaar te laten overlopen. Gelukkig hebben 
we tegenwoordig de computer. Het programma bepaalt welke auto’s wanneer
en voor hoe lang rijden. De vaste volgorde van de verkeerslichten staat dus in
een computer.

• Het kan gebeuren dat de verkeerslichten 
het niet doen. Bijvoorbeeld
bij een stroom storing. 
Wie of wat regelt dan het
verkeer? Er kunnen meer-
dere antwoorden goed zijn.
• Een politieagent.
• De auto die het hardste

rijdt gaat voor.
• De grootste auto gaat

eerst. Een vrachtwagen
gaat voor een
bestelbus.

• De voorrangsregels. 

OOK 
GOEDEMORGEN!

WAT DOE JIJ NOU? 
DIE AGENT ZWAAIT NIET

NAAR ONS. HIJ GEEFT AAN
DAT WE MOETEN STOPPEN.

DE VERKEERSLICHTEN
DOEN HET NIET.
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Waarop reageert de computer?

8

Ex
pe

rim
en

te
er

Het verkeer kan vlot doorgaan als de verkeerslichten in een vaste volgorde op
groen gaan. Maar als er heel weinig verkeer op de weg is, heeft dat niet zoveel zin.
Bijvoorbeeld ’s nachts of ’s morgens vroeg. 

Sommige verkeerslichten krijgen een seintje als er iemand staat te wachten. 
Dat gebeurt op twee manieren. Via een knopje of via detectielussen in de grond. 

• Bij welke verkeerslichten zie je een knopje? Schrijf je antwoord op.

Het verkeerslicht springt niet direct op
groen zodra je op het knopje drukt. 
De computer volgt nog steeds het vaste
programma. Hij weet nu alleen welke
verkeerslichten hij over kan slaan.

Een detectielus is een koperen draad in de weg, 
vlak voor het verkeerslicht. De lus reageert op metaal. 
Als er een auto, bus of motor staat geeft hij dit door aan de computer. De computer
weet dan welke verkeerslichten wel en niet mee moeten doen in de vaste volgorde.

Is er bij jouw in de buurt een verkeerslicht voor  voet gangers of fietsers? 
Ga daar met een klas genoot naar toe. 
• Neem pen, papier en een stopwatch mee.
• Schrijf het nummer op van het verkeerslicht. Ieder licht heeft een eigen

nummer. Het staat onder het groene licht.
• Neem met de stopwatch

de wachttijd op. Dat is de
tijd dat het verkeers licht
op rood staat. 

• Kijk in de lijst of het
verkeerslicht goed
of juist slecht is
afgesteld. Is het
heel slecht?
Dan kun je
misschien de
gemeente
inlichten.

TE LANG OP ROOD 
IS NIET FIJN, MAAR TE KORT

OP GROEN OOK NIET!

DIT VERKEERSLICHT STAAT 
MAAR TIEN SECONDEN OP GROEN.
DAT IS NIET GOED. VOETGANGERS
ZIJN NIET ZO SNEL. DIT MOETEN

WE DOORGEVEN AAN DE 
GEMEENTE.

De computer reageert op signalen van een knopje of 

uit de detectie- _ _ _ _ _ _  .

Codewoord: _ _ _ _ _ _ 
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Waarop reageert de computer? Ontdek

9

De computer is nog slimmer dan je denkt. Verkeerslichten waar niemand staat
te wachten, slaat hij over. Het is natuurlijk niet nodig dat het andere verkeer
wacht op een groen licht waar niemand gebruik van maakt.

• Bij verkeerslichten voor voetgangers en fietsers kun je vaak een seintje
geven dat je staat te wachten. Hoe doe je dat? Schrijf je antwoord op.

Ook auto’s, bussen, vrachtwagens en motoren geven de computer een seintje.
Het gaat vanzelf doordat ze voor het verkeerslicht staan te wachten… op een
detectielus. Dat is een koperen draad onder het wegdek.

• Waar reageert de detectielus op? Schrijf je antwoord op.
geluid – gewicht – metaal – licht

De detectielus wekt een magnetisch veld op. Als er een auto boven staat
wordt het magnetisch veld door het metaal van de auto anders. Dit signaal
geeft de lus door aan de computer.

• Lees de vragen en beantwoord met ‘ja’ of ‘nee’. 
1. Springt het verkeerslicht direct op groen als je op het knopje drukt?
2. Gaat het verkeerslicht op groen als je niet op het knopje drukt?
3. Zijn er ook verkeerslichten

in Nederland waar geen
detectielussen in 
de grond liggen?

4. Zijn detectielussen ook
geschikt voor voetgangers?

Een verkeerslicht springt niet
meteen op groen als je op een
knopje drukt of op een lus staat.
De computer volgt nog steeds het
vaste programma. Hij weet nu
alleen welke verkeerslichten hij
over kan slaan. 

ÉÉN KEER 
DRUKKEN OP HET 
KNOPJE IS GENOEG.

DAARNA MOET JE GEWOON
GEDULDIG WACHTEN TOT
JE AAN DE BEURT BENT.
MAAR IK GELOOF NIET
DAT JIJ DAT HEBT…

GEDULD!

HALLO COMPUTER! 
IK WIL GRAAG OVER-

STEKEN. GROEN
ALSTUBLIEFT!

De computer reageert op signalen van een knopje of 

uit de detectie- _ _ _ _ _ _  .

Codewoord: _ _ _ _ _ _ 
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Ex
pe

rim
en

te
er Waar liggen de detectielussen? 

Als er een detectielus in het wegdek moet komen, wordt er een gleuf gemaakt.
De koperen draad wordt er ingelegd en de gleuf wordt met asfalt en kunsthars
dichtgemaakt. Je moet er maar eens op letten. Soms zie je aan donkere strepen
op de weg precies waar de detectielus ligt.

• Hoe ligt de koperen draad het beste in het wegdek? Kies twee tekeningen.
Schrijf de letters op.

Sommige lussen in de weg zijn erg lang. De lussen meten al vroeg of er een
auto aankomt. Dat is handig bij rustige kruisingen. De andere verkeers lichten
gaan op rood waardoor de auto meteen door kan rijden.

Detectie betekent op zoek gaan 
naar iets. De detectielus kijkt of er
verkeer staat. Een detectiepoortje in
een winkel reageert op het metaal
van anti-diefstal-labels. Op Schiphol
moeten alle reizigers door een
detectiepoort. Er wordt gekeken of
ze geen gevaarlijke voorwerpen,
zoals wapens bij zich dragen.

Stel je voor dat je een detectielus
neer kunt leggen, op kunt hangen 
of vast kunt maken waar je maar
wilt. Waar zou jij het dan voor 
willen gebruiken? 
• Bedenk ook waar die lus naar 

op zoek gaat.
• Teken je idee en schrijf met

woorden erbij hoe het werkt.

10

a. b. c. d.

OH, DAT 
HEB IK WEER. 
ZE ZIJN BIJ DE

KASSA HET LABEL
VERGETEN.

JA, DAT JE HET 
NIET GEZIEN HEBT. HIJ HANGT 

ZOWAT VOOR JE OGEN. GELUKKIG
HEEFT HET DETECTIEPOORTJE HET

LABEL VOOR JE OPGESPOORD.

De detectielussen liggen in 

het  _ _ _ _ _ _ .

Codewoord: _ _ _ _ _ _ 
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Waar liggen de detectielussen? Ontdek

HOE EERDER 
DE COMPUTER EEN 
SEINTJE KRIJGT, HOE 

EERDER HET LICHT OP 
GROEN SPRINGT.

WAT DOE 
JIJ NOU?

De detectielussen liggen in 

het  _ _ _ _ _ _ .

Codewoord: _ _ _ _ _ _ 

De plek van de detectielus kan verschillen.
Meestal ligt hij dichtbij het verkeers  licht. 
Moet het verkeerslicht eerder op groen
springen, dan moet de lus juist wat verder
van het verkeerslicht. 

• De computer ontvangt een seintje via de
detectielus. Zouden er ook nog andere
manieren zijn om het verkeer bij verkeers-
lichten op te merken? Schrijf twee ideeën
op. Leg ook uit hoe dat zou werken.

Op de weg vlak voor het verkeerslicht zie je wel eens donkere lijnen op 
het asfalt. Daar ligt de detectielus onder. Het is vrij gemakkelijk om een 
detectielus in de weg te leggen. Je hoeft niet de hele weg open te breken, 
een gleuf is voldoende. Detectielussen zijn erg stevig en gaan lang mee.

• In welke vorm kun je de detectielus het beste onder het wegdek leggen?
Teken een weg met een detectielus. Houd daarbij rekening met grote en
kleine auto’s en met motoren. 

• Lees de zinnen. Schrijf de letter op en vul het goede woord in.
• Een detectielus voelt de auto het beste als 

hij stilstaat / rijdt.
• De beste plek voor een  detectielus is 

ver weg / dichtbij een verkeerslicht.
• Bij een druk / rustig kruispunt ligt de 

lus soms wat verder weg. 
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Waar gaan de lussen vanuit het 
wegdek heen?
• Detectielussen liggen in het wegdek. Maar waar eindigen de koperen

draden eigenlijk? Ga samen met een klasgenoot op zoek bij een kruising. 
Tip: het is grijs en heeft een deurtje.

De lussen in de weg komen allemaal uit bij
de verkeers regelautomaat. Deze automaat
verwerkt de signalen van de detectielussen
en stuurt de verkeers lichten aan. Het is de
computer waar de lussen een seintje naar
sturen.

Aan de achterkant van een verkeers -
regel automaat zit een deurtje. Je ziet een
plattegrond van de kruising. De detectie-
lussen staan er op met een rood lampje. Zodra de lus een auto ontdekt, gaat
het rode lampje branden. De verkeerslichten staan ook op de plattegrond, 
met groene lampjes. Als een verkeerlicht op groen springt, gaat het lampje
branden. Dan zie je nog een rode en een groene knop. 
Met de rode kun je alle lichten op rood zetten. 
Als je op de groene knop
drukt, stel je het gewone
programma weer in.

• Teken nu een platte-
grond voor in een
verkeers regelautomaat.
Bijvoorbeeld van de krui-
sing waar je staat.
• Geef met groene

lampjes aan waar de
verkeerslichten staan.

• Geef met rode lampjes
aan waar de detectie-
lussen liggen.

NOU, IK WIL 
VANDAAG OP TIJD OP

SCHOOL KOMEN. DAT KUN 
JE BEST BIJZONDER 

NOEMEN.

Ex
pe

rim
en

te
er

NEE, NIET 
DOEN! DE RODE 

KNOP IS ALLEEN VOOR 
HELE BIJZONDERE 

SITUATIES. 

De lussen komen uit in de 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Is het je wel eens opgevallen dat vlakbij een kruispunt een grijs kastje staat?
Dat is een verkeersregelautomaat. Vanuit de grond komen de uit einden van 
alle detectielussen samen in het kastje. De verkeersregel automaat verwerkt de
signalen van de detectielussen en stuurt de verkeerslichten aan. De computer
waar de lussen een seintje naar sturen, staat dus vlakbij.

• In de verkeersregelautomaat zitten ook een grote rode en groene knop.
Waar zijn die voor denk je? Kies de juiste antwoorden.

Bij een kruising staan altijd één of meerdere
verkeers lichten op groen. De tijd dat de lichten op
groen staan, noem je de groentijd. Hoe lang moet
een voetgangerslicht op groen? En een verkeers-
licht voor fietsers?

• Pak een stopwatch en
probeer in te schatten
wat een goede tijd is.
Misschien moet je de
situatie even samen met
een klasgenoot naspelen.
Denk er ook aan dat het
andere verkeer niet te
lang wil wachten. Schrijf
daarna je bevindingen
op. Doe het zo.

• Een voetgangerslicht moet minimaal ____________ seconden op groen.
• Een verkeerslicht voor fietsers moet minimaal ____ seconden op groen.
• Een verkeerslicht voor auto’s moet minimaal ______seconden op groen.

Waar gaan de lussen vanuit het 
wegdek heen?

Ontdek

De lussen komen uit in de 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13

Met de rode knop… Met de groene knop…
Zet je alle verkeerslichten uit. Zet je alle verkeerslichten op groen.
Gaan alle verkeerslichten op oranje knipperen. Stel je het programma van de lichten in.
Zet je alle verkeerslichten op rood. Zet je alle verkeerslichten aan.

WAT DOE 
JIJ NOU?

DAT GRIJZE KASTJE 
BIJ EEN KRUISPUNT IS ME NOG
NOOIT OPGEVALLEN. IK ZORG ER
VOOR DAT IEDEREEN VANAF NU
WEET WAAR DE VERKEERS -
REGELAUTOMAAT STAAT.
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Een verkeerslicht springt op groen, oranje of rood. Dat wordt bepaald door het
programma in de computer. Deze computer zit in de verkeersregelautomaat. 
In de weg liggen detectielussen die meten of er verkeer aanwezig is. Deze
 detectielussen zijn verbonden met de verkeersregelautomaat. Als de verkeers -
regel automaat een signaal krijgt, zal het verkeerslicht – volgens het programma
– op groen springen. Hoe lang het licht op groen blijft, heeft te maken met
verschil lende dingen: het programma, ander verkeer en andere verkeerslichten.

• Lees de zinnen. Schrijf de nummers op in je schrift. Klopt de zin? 
Teken achter het nummer een verkeerslicht dat op groen staat. 
Klopt de zin niet, teken dan een verkeerslicht op rood. 

1. Een verkeerslicht staat het langst op oranje.
2. De automobilist bepaalt wanneer het licht op groen springt.
3. Als een voetganger op het knopje drukt, weet de computer dat 

het licht op groen moet.
4. Detectielussen reageren op gewicht. Kleine auto’s herkenen ze 

daardoor niet altijd.
5. Het uiteinde van de detectielussen vind je in een verkeers-

regelautomaat.
6. De groentijd is een stukje gras tussen de weg en het fietspad.

Hoe werken verkeerslichten?

14

OTIB_Boekje_VerkeerslichtDEF:Opmaak 1  04-02-2008  15:59  Pagina 14



15

Hoe werken verkeerslichten?
Alle verkeerslichten zien er hetzelfde uit. Op zwart-witte palen zie je een ovaal
met drie lichten er in. Altijd ronde lampen, in dezelfde kleur: rood, oranje en
groen. Natuurlijk is het voor de veiligheid belangrijk dat de verkeerslichten er
allemaal hetzelfde uitzien, maar het is wel saai.

Daar mag jij wat aan doen! Bedenk voor één keer je eigen verkeerslicht. Je mag
alles zelf bepalen. De vorm, het aantal lampen, de kleuren en de afbeelding op
de lampen. En waar staat, hangt of ligt het verkeerslicht eigenlijk?

• Teken het verkeerslicht en geef met pijltjes aan wat de lampen betekenen.
Schrijf ook op waarom jouw verkeerslicht er juist zo uit ziet.
Natuurlijk mag je het verkeerslicht ook in elkaar knutselen.

Het werkblad bij techniekkits op www.praktischtechniek.nl helpt je bij het
maken van een verkeerslicht.
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Jij als verkeerslichtexpert
Sharella, Bas, Chen en Kim zijn verkeerslichtexpert. Zij controleren in de buurt van
school en in de klas of alle verkeerslichten goed werken. Ben jij ook verkeers  -
lichtexpert? Kijk wat Sharella, Bas, Kim en Chen doen. Dan weet je wat je taak is.

Controle
LET

IN HET
VERKEER

ALTIJD GOED OP!SNEL DOORLOPEN. 
HIJ SPRINGT AL WEER OP
ROOD. DEZE GROENTIJD IS

WEL ERG KORT.

IK BEN NOG NIET 
EENS OP DE HELFT. WE 

SCHRIJVEN HET NUMMER VAN 
HET VERKEERSLICHT OP EN 

GEVEN HET DOOR AAN 
DE GEMEENTE.

EEN MINUUT? HET LIJKT 
WEL EEN KWARTIER. WE FIETSEN 

HIER STRAKS NOG EEN KEER LANGS. 
ALS HET DAN WEER ZO LANG DUURT,

SCHRIJVEN WE HET NUMMER VAN 
HET VERKEERSLICHT OP.

WE STAAN 
NU AL LANGER 

DAN EEN MINUUT 
TE WACHTEN. 

• Vraag of je samen met een
klasgenoot op pad mag.

• Bekijk de verkeerslichten
voor voetgangers en 
fietsers.

• Controleer de tijden dat 
de lichten op rood en
groen staan. 
Is dit lang of juist te kort?
Schrijf dan het nummer 
op en geef het door aan 
de gemeente.

• Let ook op of alle lampen
het nog doen.
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OH, DEZE SOM 
SNAP IK ECHT NIET. 

IK GA HET EVEN AAN DE
MEESTER VRAGEN.

JE MOET NOG 
EVEN WACHTEN WANT 

HET VERKEERSLICHT STAAT
OP ROOD.

17

Verkeerslicht in de klas

MOET JIJ 
SOMS NAAR HET
TOILET? JE KUNT
GAAN, HIJ IS VRIJ.

• Verkeerslichten zijn ook handig in de klas. 
Bedenk een verkeerslicht voor jouw klas.

• Maak het verkeerslicht. Leg aan de andere kinderen uit waar het voor is.
• Gebruik het licht en controleer of iedereen zich er aan houdt.
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In Oosterhout is een slim verkeerslicht dat rekening houdt met regen. Wachten
voor rood licht is nooit leuk. Zeker niet voor fietsers tijdens een regenbui.
Daarom hebben ze een verkeerslicht gemaakt dat vanzelf op groen springt als
het regent. Een sensor registreert de hoeveelheid neerslag en geeft de fietser
voorrang. De fietser kan dan vaker doorfietsen en hoeft minder lang in de regen
te wachten.

Das Ampelmännchen in Berlijn is ook een beroemd mannetje,
met een hoed op. Je ziet hem niet alleen bij verkeerslichten,
maar ook op t-shirts en mokken enz. 

Er zijn nu niet veel geheimen meer over verkeerslichten. 
En op de spreekbeurtkaart kun je alles nog nalezen. 
Wil je meer weten?

18

Wist je dit al?

Kijk op de volgende internetsites: www.willemwever.nl
http://www.3vo.nl/nl/kids/encyclopedie.htm

Nog een verkeersmopje: 
Er waren eens twee agenten 
die voor een rood licht in de 
auto zaten. Zegt de ene tegen 
de andere: ‘Het is groen.’
Zegt de andere: ‘Ik weet het: 
Een kikker!’

Er zijn ook hele bijzondere
verkeerslichten. In Amersfoort
hebben ze Sophie. 
In de stad en bij het
station is Sophie
overal te vinden. 
In de rest van de 
stad komt ze ook 
als er nieuwe
verkeerslichten
geplaatst worden.  
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