
Beoordelingsfiches VERO Harelbeke 

 
 



SCHOOL       Klas    Locatie: Startpunt Kollegeplein 

 

1. Opstappen en wegrijden 

 

- Kies een veilige startplaats en plaats je fiets in de gewenste richting 

- Stap op aan de rechterzijde van de fiets 

- Vertrek met beide handen aan het stuur 

- Het is belangrijk om oogcontact te maken met andere weggebruikers. Op die manier kan je controleren of de andere jou gezien heeft 

 

 
 

RUGNUMMER 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Veilige startplaats 
kiezen 
 

                              

Fiets in juiste 
rijrichting plaatsen 
 

                              

Rechts opstappen 
 

                              

Goede start nemen 
 

                              

Beide handen 

stevig aan het stuur 

 

                              

 

Kruis enkel aan wanneer de leerling deze vaardigheid onvoldoende beheerste! 

 

 

 

 

 



SCHOOL     Klas    Locatie: Kruispunt Acacialaan - Berkenlaan 

 

2.Rechts een weg inslaan 

 

- Voldoende naar links en rechts kijken 

- Snelheid minderen en het manoeuvre stuurvast uitvoeren 

- Maak een korte bocht naar rechts 

 

 

 
RUGNUMMER 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Voldoende kijken 
 

                              

Rechterarm 
uitsteken 
 

                              

Stuur vastnemen en 

korte bocht maken 

 

                              

 

Kruis enkel aan wanneer de leerling deze vaardigheid onvoldoende beheerste! 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHOOL       Klas    Locatie: kruispunt Berkenlaan - Elzenlaan 
 

3. Een zijstraat kruisen 

 

- Links omkijken of er geen voor- of achterliggers zijn die de zijstraat willen inrijden 

- Zijstraat inkijken en voorrangsregeling naleven. Op dit kruispunt staan geen verkeersborden, de basisregel voorrang van rechts is van 

toepassing.    

- Nadat je eventueel voorrang hebt verleent, fiets de zijstraat voorbij zonder van de lijn af te wijken 

 

 

 
RUGNUMMER 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Rechts van de 
rijweg blijven fietsen 
 

                              

Vertragen en kijken 
of er een 
bestuurder van 
rechts komt 
 

                              

Stoppen indien 
nodig om voorrang 
te verlenen 
 

                              

 

Kruis enkel aan wanneer de leerling deze vaardigheid onvoldoende beheerste! 



SCHOOL       Klas    Locatie: Gulden-Sporenstraat einde fietsverbinding 

 

4. Links afslaan 

 

- Vertraag 

- Kijk om over de linkerschouder om zeker te zijn dat er geen verkeer nadert 

- Linkerarm uitsteken 

- Op het kruispunt voldoende links en rechts kijken en voorrang verlenen aan de tegenliggers 

- Indien nodig stoppen en pas vertrekken als het veilig is 

- Neem de bocht wijd genoeg en blijf aandacht voor naderende voertuigen 

 

 
 

RUGNUMMER 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Omkijken over de 
linker schouder 
 

                              

Linkerarm uitsteken 
 

                              

Stoppen indien 
nodig 
 

                              

Stuur vasthouden 

en wijde bocht 

nemen 

 

                              

 

Kruis enkel aan wanneer de leerling deze vaardigheid onvoldoende beheerste 

 



SCHOOL       Klas    Locatie: Fietsoversteek P. Benoitlaan (ri. glasbol) 
 

5. De rijbaan oversteken  

 

- De fietser vertraagt 

- Kijk links achterom en voor je om te zien of er verkeer nadert 

- Linkerarm uitsteken 

- Steek over tussen de onderbroken strepen als de rijbaan vrij is, je hebt GEEN voorrang 

- Vervolg je weg op het fietspad 

 

 
 

RUGNUMMER 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Vertragen 
 

                              

Achterom kijken en 
arm uitsteken 
 

                              

Voorrang verlenen 
 

                              

Verder rijden op 
fietspad 
 

                              

 

Kruis enkel aan wanneer de leerling deze vaardigheid onvoldoende beheerste! 



SCHOOL      Klas    Locatie: Rotonde De Mol (Heerbaan - Stasegemsestr) 
 

6. Een rond punt oprijden 

 

- Voorrang verlenen aan de bestuurders die zich reeds op het rond punt bevinden. 

- Fietspad volgen indien aanwezig, in de richting zoals aangegeven op de blauwe borden 

- In elke zijstraat, die uitgeeft op het rond punt, kijken of er geen auto is die eventueel het rond punt zal verlaten of op het rond punt zal rijden 

- Oogcontact maken 

- Rechterarm uitsteken bij het verlaten van het rond punt 
 

RUGNUMMER 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Vertragen bij het 
naderen van de 
rotonde 
 

                              

Naar links en over 
de linkerschouder 
kijken 
 

                              

De rotonde rechts 
op rijden en rechts 
van de rijweg 
blijven 
 

                              

Bij het verlaten van 
de rotonde 
over de 
linkerschouder 
kijken en 
de rechterarm 
uitsteken 

                              

Kruis enkel aan wanneer de leerling deze vaardigheid onvoldoende beheerste! 



SCHOOL       Klas    Locatie: Geparkeerde voertuigen Kollegelaan 

 

7. Een stilstaand voertuig voorbijrijden  

 

- Vertraag, kijk  over de linkerschouder en controleer of er verkeer nadert 

- Steek de linkerarm uit 

- Rij de auto voorbij  

- Kijk in de auto en als er iemand in de auto zit hou je klaar om te remmen. De portieren zouden kunnen openzwaaien 

- Neem opnieuw de correcte plaats in na het voorbijrijden 

 

 
 

RUGNUMMER 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Vertragen 
 

                              

Omkijken over de 
linkerschouder 
 

                              

Linkerarm uitsteken 
 

                              

Uitwijken naar links 
 

                              

Controle inzittenden 
 

                              

Terug naar rechts 

rijden 

 

                              

 

Kruis enkel aan wanneer de leerling deze vaardigheid onvoldoende beheerste! 

 

 

 


