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Het concept is gericht op jonge bestuurders (5 - 12 jaar) om ze met een aantal verkeersregels bekend te 
maken. 

In de rijschool zijn eerst theorie lessen (circa 10 min), daarna volgt een praktijk les (ongeveer 5 minuten) 
met de SELA voertuigen 

Lesinhoud (theorie): 

 Gedrag in het wegverkeer/ ram geen andere voertuigen 

 Kijk vóór het wegrijden 

 Rechts rijden 

 Rechts voor links 

 -toplicht kleuren en de betekenis daarvan  

 -ebrastrepen 

 -ommige verkeersborden (Voorrang verlenen, Pas op: stoplicht, stopteken..)  

 Principes bij het autorijden: Eerst gordel om doen, niet uit het voertuigen hangen.  

 Bedienen van het voertuig: (Gas en rem, licht aan/uit, knipperlicht aan/uit, vooruit- / ach-
teruitrijden) 

 Bij problemen: Stoppen, blijven zitten, arm opsteken totdat er hulp komt 
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Speciale uitrusting van de voertuigen (Rijschool pakket) 

Gaspedaal (grijs) 

 

Rempedaal (rood) 

Batterij-indicator 

 

Gordel opname 

Paneel met bedieningsknoppen en controlelampjes om 

de verlichting aan/uit te zetten, Richtingaanwijzer 

rechts/uit/links voorruit/achteruit rijden 

Koplampen 
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Praxisbilder: 

Knipperlicht 

Achterlichten 

Eerst de gordel om 

Niet vergeten rechts te rijden 
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Gemeenschappelijk leren 

Zijn er problemen - het personeel helpt. 

Plezier met het rijden … 

Belangrijk onderdeel van de cursus:  

het verkeerslicht 
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De beloning voor de bestuurder: het rijbewijs 

… is natuurlijk niet gratis. 

Maar dat maakt niks uit- dat schrikt bijna niemand af. 

Het is de beloning, die iedere bestuurder wil hebben. 

Daarvoor hebben ze vanaf de therorie en praktijk lessen 

minuten lang gemarteld? 

 

De kinderen of hun ouders vullen de nodige gegevens in 

het systeem in … 

Het personeel voegt vanuit de groepsfoto (welke bij de 

theorie gemaakt wordt) het juiste gezicht aan het formu-

lier toe. Het formulier wordt op een grote monitor ge-

toond … 

… en op creditkaart afgedrukt. Gratis daarbij: een hoesje 

en koord. 
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Beschikbare modellen voor het Rijschool pakket: Opgemerkt daarbij: de getoonde Jeep 4x4 wordt zon-
der design elementen geleverd (zoals versterkte hoofdsteun en tank op de achterkant ..) 

Sela 500 

Sela Mart 

Rainbow Car 

Roque 
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