
Zo gebruikt u de BoKaBox Verkeer

Standaards
De standaards doen tevens dienst als deksel van de kist. De noppen van 
de ene standaard passen precies in de gaten van de tweede standaard. 
Voor gebruik trekt u de standaards uit elkaar (zie plaatje 1).

Plaats elke standaard in een voetje. De V-holte in de standaard past  
in de voet (zie plaatje 2).
 
Als u gaat opruimen, neemt u als eerste de standaards uit de voetjes. 
Vervolgens schuift u de standaards weer in elkaar. Houd de standaards 
daarbij zo dat de noppen dezelfde kant uitwijzen en dat de V-holtes 
zich aan verschillende uiteinden bevinden (zie plaatje 3). In deze positie 
passen de noppen van de ene standaard in de gaten van de andere 
standaard. Samen passen de standaards op de ribbels van de lange 
zijkanten van de kist en doen zo dienst als deksel (zie plaatje 4).

De voetjes passen in één van de vakjes van de kist. Draai de voetjes  
zó ten opzichte van elkaar dat de twee gaatjes aan de zijkant allebei  
aan de bovenkant zitten, of allebei aan de onderkant; dan passen de 
twee voetjes in het vakje.

Verkeersborden
De houten basisborden passen op de bovenste noppen van de 
standaards (zie plaatje 5).

Inhoud kist

- 9 basisborden
- 5 mapjes met transparante pictogrammen
- 6 mapjes met betekeniskaarten
- 2 standaards (de deksel van de kist)
- 2 voetjes voor de standaards
- 2 handleidingen 
- 6 kopieerkaarten
- 1 nakijkkaart
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Pictogrammen en betekeniskaarten
De transparante kaarten met pictogrammen zet u op de bovenste 
noppen vóór een basisbord. De betekeniskaarten zet u op de 
middelste en onderste noppen. De basisbetekenissen (bijvoorbeeld 
‘pas op…’) plaatst u op de middelste noppen; de betekeniskaarten 
die horen bij de pictogrammen, komen op de onderste noppen 
(bijvoorbeeld ‘overstekende kinderen’). 

Soms komt er een tweede pictogram vóór een basisbord/
pictogramcombinatie te staan en wordt er een betekeniskaart 
vóór een andere betekeniskaart geplaatst. Voorbeeld: Vóór de 
combinatie met de betekenis ‘je moet hier … op het voetpad lopen’ 
kun je het pictogram met een rode, schuine streep plaatsen. Vóór 
de betekeniskaart ‘je moet hier …’ moet dan de kaart met ‘einde’ 
komen. De betekenis verandert zo in ‘einde op het voetpad lopen’ 
(zie plaatjes 6). 

Let op: Bij het plaatsen van de transparante pictogrammen, is het 
belangrijk goed te kijken naar wat de voorkant is, anders komen de 
plaatjes in spiegelbeeld voor het basisbord te staan.  
De voorkant is de zijde waarop het gedrukte pictogram als het  
ware op het transparant ligt. 

Mapjes zorgen voor overzicht
Er zijn vijf paren gekleurde mapjes (geel, rood, blauw, groen en grijs). 
Mapjes van dezelfde kleur horen bij elkaar. In de grote mappen zitten  
de pictogrammen; in de kleine mapjes de betekeniskaarten. Voor het 
gemak bij het presenteren van alleen de basisborden is er een extra 
(oranje) mapje toegevoegd. Dit mapje bevat nogmaals de  
betekenissen van de vier basisborden.

De kaarten en pictogrammen in de mapjes hebben een kleurcodering  
die overeenkomt met de kleur van het desbetreffende mapje.  
Aan de bovenkant van de mapjes zitten tabs met een verwijzing naar 
het bijbehorende basisbord (zie plaatje 7). Zo zijn bij elk basisbord 
snel en gemakkelijk de juiste kaarten en pictogrammen te pakken, en 
zijn de kaarten en pictogrammen ook weer snel en gemakkelijk op te 
ruimen.

De kleurcodering van de transparante pictogramkaarten bestaat uit 
een klein gekleurd horizontaal streepje. Dit streepje geeft tevens het 
‘midden onder’ van de kaart aan. Zo kunt u zich niet vergissen bij het 
plaatsen van de pictogrammen (zie plaatje 8).
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Let op! Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar 
ivm. kleine onderdelen die mogelijk los kunnen raken!


