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Keuzes over de inzet van Wijzer! Verkeer 

 
Opbouw van de lesstof 
Wijzer! Verkeer biedt een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8. In groep 1 t/m 4 komen vooral de 
veiligheidsregels aan bod. Vanaf groep 5 leren de leerlingen de verkeersregels. 

Ieder jaar breidt de methode steeds dezelfde vijf thema’s verder uit, zodat de lesstof beter blijft 
hangen. Aan het einde van groep 6 is alle lesstof behandeld. In groep 7 herhalen de leerlingen de 
lesstof nog eens en krijgen ze een verdieping ter voorbereiding op het verkeersexamen. In groep 8 
worden alle thema’s verbreed.  

Flexibele methode 
Wijzer! Verkeer is een methode die zeer flexibel in te zetten is. Je kunt als school op verschillende 
punten eigen keuzes maken. Bespreek voordat je de methode gaat gebruiken in ieder geval 
onderstaande onderdelen in je team: 

 

• Aantal verkeerslessen per jaar 

Je kunt kiezen uit basislessen en uitbreidingslessen.  

• Praktijklessen 

Je kunt bijvoorbeeld na elk hoofdstuk de praktijklessen geven, maar het is ook mogelijk een aantal 
momenten in het jaar te kiezen om met de kinderen naar buiten te gaan.  

• Manier van lesgeven 

Wil je digitaal, met een boek of een combinatie van beide werken? En ga je klassikaal lesgeven of laat 
je de leerlingen zelfstandig werken? 
 

Aantal verkeerslessen per jaar Praktijklessen 

Extra oefenen met de verkeerstrainer Manier van lesgeven 
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• Extra oefenen met de verkeerstrainer 

Met de verkeerstrainer in de oefen- en toetssoftware kunnen leerlingen extra oefenen met filmpjes en 
vragen over verschillende verkeerssituaties. Ook bevat het oefengedeelte een bordentrainer waarmee 
de leerlingen kunnen oefenen met de verkeersborden. 
 

Bespreek samen deze punten en maak een  
gezamenlijk plan voor de verkeerslessen. 

 
Evaluatie en toetsen 
Wijzer! Verkeer biedt vanaf groep 4 methodetoetsen aan. In groep 4 zijn dat er twee in totaal.  

In groep 5 t/m 8 is er na elk hoofdstuk een methodetoets beschikbaar. Ter voorbereiding kunnen de 
leerlingen de samenvatting leren en test jezelf maken. De toetsen zijn op papier of digitaal af te 
nemen.  
 

Bepaal samen op wat voor manier je de  
leerlingen willen evalueren en/of toetsen. 


