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THEMATAFEL DUURZAME MOBILITEIT 

Materiaal: 
- De muur op de achtergrond behangen met zebrapaden. 
- Fotomateriaal 
- Brochures 
- Tijdschriften 
- Fluohesjes 
- Helmen fietsbellen 
- Bordjes van gemachtigde opzichters 
- Politiekostuum 
- Buskaartjes 
- Treinkaartjes 
- Fiets, skateboard, step, loopfietsje/wagentje 
- Buggy 
- Verkeersmat 
- Speelgoed voertuigen. 
- Boeken m.b.t. het thema 
- … 

 
Verloop van de activiteit: 

- De tafel kan dienst doen als een soort uitstalkraam van het thema.  
VOORBEELD 
Alles wat je zelf verzameld hebt rond duurzame mobiliteit kan op de tafel uitgestald worden. 
De kinderen kunnen zelf voorwerpen meebrengen van thuis die aansluiten bij het thema. Je 
kan de thematafel ook uitbreiden met werkjes van de kinderen of met foto’s van activiteiten 
die je hebt gedaan.  
Het voordeel is dat de aanvullingen hier spontaner zijn. 

- Je kan ook kiezen om een soort opbouw tafel te maken. Daarbij vertrek je met enkele 
afbeeldingen of met een soort landschap waar je dagelijks iets aan toevoegt. Zo wordt je 
thematafel de rode draad doorheen je week.  
VOORBEELD: 
Je vertrekt van een straat met enkel auto’s en vrachtwagens en hangt daarbij een grote 
afbeelding van smog. Elke dag voeg je nieuwe dingen toe vb. voetgangers, fietsers, een bus, 
een stuk spoor met trein, bomen… en elke dag laat je een auto of een vrachtwagen 
verdwijnen. Aan het einde van de week blijft er 1 auto en een vrachtwagen over en al de rest 
is vervangen door duurzame vervoermiddelen. Je achtergrond is niet meer smog, maar een 
mooi groen landschap.  
Het voordeel van een opbouwtafel is dat je je activiteiten kan afstemmen op dat wat je 
toevoegt.  

 
Doelen: 

Nederlands: 
LEZEN: 3.1 – 3.4, SCHRIJVEN: 4.1, TAALBESCHOUWING: 5.4 

Wereldoriëntatie: 
NATUUR: 1.3 – 1.4 – 1.10 – 1.12, TECHNIEK: 2.3 – 2.9, RUIMTE: 6.9 – 6.10 – 6.11 – 6.12 
 


