
Doorlopende leerlijn
Brandweer op School is een door
lopende leerlijn over de brandweer.  
Op de website brandweeropschool.nl 
staan filmpjes en opdrachten die 
leerlingen klassikaal (op het digibord)  
of individueel kunnen maken. Het doel 
van de lessen is dat leerlingen bewust 
omgaan met het voorkomen van brand 
en weten wat ze moeten doen als er 
toch brand uitbreekt. Daarnaast 
maken de leerlingen kennis met de 
taken van de brandweer en leren ze 
over brandveiligheid op school en 
thuis.

Het lesmateriaal is onderverdeeld  
in een digitaal programma met 
werk bladen voor groep 1/2 en werk
boekjes met digitaal materiaal voor 
groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.  
Voor alle groepen is de opbouw van  
het les programma gelijk en komen de 
thema’s voorkomen, alarmeren, 
vluchten en bestrijden aan bod.  
De opdrachten zijn divers, zodat het 
materiaal kinderen met verschillende 
leerstijlen aanspreekt. Leerlingen 
leren, ontdekken en doen in de lessen. 

Kerndoelen
In het materiaal komen de kerndoelen 
basisonderwijs Oriëntatie op jezelf en 
de wereld aan bod:
•  kerndoel 34 De leerlingen leren 

zorg te dragen voor de lichamelijke 
en psychische gezondheid van 
henzelf en anderen.

•  kerndoel 42 De leerlingen leren 
onderzoek doen aan materialen en 
natuurkundige verschijnselen, zoals 
licht, geluid, elektriciteit, kracht, 
magnetisme en temperatuur.
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 Inventariseer voordat je de werkboekjes uitdeelt wat de leerlingen al 
weten over de brandweer. Maak bijvoorbeeld een woordweb. 

•	 	Wie	heeft	weleens	met	de	brandweer	te	maken	gehad?	
•	 	Wie	kent	iemand	die	bij	de	brandweer	werkt?	
•	 	Wat	doet	de	brandweer	allemaal?	
•	 	Wat	heeft	allemaal	te	maken	met	de	brandweer?	
•	 	Waarom	is	het	belangrijk	om	op	school	les	te	krijgen	over	de	

brandweer?	

Deel vervolgens de werkboekjes uit.

      BRANDWEEROPSCHOOL.NL
Op brandweeropschool.nl klik je op groep 3/4. Hier vind je de filmpjes 
die bij het werkboekje horen. Het teken  in het werkboekje geeft aan 
dat bij de opdracht een filmpje hoort. Als je de button Startpagina les 
3/4 aanklikt, kom je op een speciale pagina voor leerlingen.  
Hier kunnen leerlingen individueel of in kleine groepjes een filmpje 
bekijken over welk geluid een rookmelder maakt en hoe de brandweer 
oefent met het blussen van brand. Daarnaast ontdekken ze wanneer de 
politie, ambulance en brandweer uitrukken, dat je bij brand de deuren 
moet sluiten, wat brandweermensen dragen, waarmee je vuur kunt 
doven en wie dat doet.

Even voorstellen
In het materiaal van groep 3/4 wijzen Smokey	de	Rookmelder,	Billy		
Brandkraan en Vlammetje	Vuur de leerlingen de weg door het lesmateriaal.  
De leerlingen zien hoe een dag bij de brandweer eruitziet, ontdekken wat de 
brandweer doet, weten welke attributen er op een brandweerwagen zitten, 
herkennen het geluid van de brandweersirene, weten wat ze moeten doen 
bij brand en leren hoe te handelen bij brandwonden. 

HOOFDSTUK 1 / PAG. 2-3
Een dagje bij de brandweer 
Smokey de Rookmelder, Billy Brandkraan en Vlammetje Vuur stellen zich voor.  
In het fotoverhaal krijgen de leerlingen een kijkje in de keuken van de 
brandweer. Ze zien hoe een dag bij de brandweer eruit kan zien. Dit is een 
dag van beroepsbrandweermannen en –vrouwen. Als zij dienst hebben, zijn 
ze op de kazerne tot er een brandmelding komt waar ze naartoe moeten.  
Ze slapen zelfs ’s nachts op de kazerne. Naast de beroepsbrandweer, zijn  
er ook heel veel posten met vrijwillige brandweermannen en vrouwen. 
Daar gaat het er anders aan toe. Vrijwilligers hebben meestal een andere 
baan. Ze worden opgeroepen als er brand is en moeten dan zo snel mogelijk 
naar de brandweerpost gaan. 

De leerkracht leest het fotoverhaal voor. Welk onderdeel lijkt ze het leukst?  
En welk onderdeel zou het vervelendst zijn? Zou iedere dag hetzelfde zijn? 
Antwoord: Nee 
Waarom wel/niet? 
Antwoord: Als er een brandmelding is, moet de brandweer meteen  
uitrukken, wat ze ook aan het doen zijn op dat moment. Elke melding is 
anders en naast brand onder controle krijgen, heeft de brandweer ook 
andere taken, zoals verkeersslachtoffers uit auto’s knippen of controleren  
of gebouwen brandveilig zijn. 
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Billy

een dagje
bij de brandweer1

2 3

08.00 UUR: DE DAG BEGINT
Deze brandweermensen hebben dienst. Ze 
werken één dag en één nacht op de kazerne. 
Samen spreken ze af wie wat gaat doen.

09.00 UUR: WERKT HET?
Zit er lucht in alle luchtflessen? Werken de 
zaklampen? Dat soort dingen bekijkt de 
brandweer elke ochtend.

14.00 UUR: OEFENEN
Na de pauze is er een oefening. De brand-
weermannen knippen een auto open. Dat 
doen ze in het echt soms ook na een ongeluk.

11.30 UUR: LESGEVEN
Brandweermensen geven les over hoe je 
ervoor kunt zorgen dat er geen brand komt.

15.00 UUR: BRAND!
De sirene gaat op de kazerne. Er is brand! 
Binnen één minuut hebben de brandweer-
mensen hun bluskleren aan. 

15.01 UUR: RIJDEN
Ze rijden snel naar de brand. In het  
blusvoertuig kunnen zes mensen zitten.

15.10 UUR: BLUSSEN
Er is brand in huis. De brandweer blust het 
vuur.

16.00 UUR: SPORTEN
Het werk bij de brandweer is zwaar. Daarom 
moeten brandweermensen sterk zijn en veel 
sporten.

22.00 UUR: SLAPEN
De brandweermensen slapen ook op de 
kazerne. Maar als er brand is, moeten ze 
snel opstaan en hun bluskleren aantrekken.

18.00 UUR: PAUZE
De brandweermensen koken en  
eten samen.

Hoi, ik 
ben Billy 

   Brandkraan...

...ik ben  
Vlammetje
Vuur...
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...en ik ben 
Smokey de 

Rookmelder. In dit 
boekje leer je 

alles over brand 
en de brandweer.

smokey

vlammetje
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Wist je dat...
...een brandweerwagen zo snel  
mogelijk bij een brand moet zijn?  
Hij moet dus heel hard kunnen rijden.

Wat zijn de andere  
twee geluiden?

1.

2.

Wanneer bel je dit 
nummer nog meer? 
a. Als je fiets is gestolen.
b.  Als je een gewonde 

kat hebt gevonden.
c.  Bij een ongeluk  

op een gevaarlijk 
kruispunt, bijvoor-
beeld een botsing  
met auto’s.

5 Klaar om 
te blussen

Ta-tuu, ta-tuu, dat geluid maakt 
de brandweerwagen. Maar wat zit 
er allemaal op? Zet elk woord op 
de juiste plek.

• Brandblussers
• Alarmnummer
• Gereedschap
• Zwaailicht

• Slang
• Spiegel
• Ladder
• Wiel

KIES UIT:

ta-tuu-
ta-tuu

Ga naar brandweeropschool.nl 
en luister naar de geluiden in 
het filmpje: “Hoe klinkt het 

geluid van een rookmelder?” Kruis het 
goede antwoord aan in vakje 1, 2 of 3.

BRAND!
Welk nummer bel je? 

Zet een rondje 
om het goede 
antwoord.

Wat 
doe je?

6

112

1. Het brandalarm gaat af in de klas 
a. Je belt 1-1-2.
b. Je luistert naar je juf of meester.
c. Je pakt je tas in.

2. Je hoort een sirene 
a. Je steekt over.
b.  Je wacht, ook al springt  

het stoplicht op groen.
c. Je gaat naar huis.

1 2 3

4

Bekijk het filmpje  
Hoe oefent de brandweer?  
op brandweeropschool.nl

Zet een rondje  
om het goede

antwoord.

7
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Ta-tuu-ta-tuu 

Klik online op het filmpje Hoe klinkt het geluid van een rook
melder? De leerlingen luisteren naar drie geluidsfragmenten. 

Welke van de drie is het geluid van een rookmelder? 

Antwoord:
Geluid 1 is de rookmelder

Wijs de leerlingen na de opdracht op Smokey. Hij vraagt wat ze nog meer 
hoorden. Laat de leerlingen dit invullen. Luister eventueel nog een keer.

Antwoorden:
Geluid 2 is het luchtalarm dat je altijd de eerste maandag van de maand 
hoort. Het luchtalarm is een sirene die mensen waarschuwt als er gevaar 
is. Bijvoorbeeld als er een ongeluk gebeurd is en er zijn gevaarlijke 
gassen ontsnapt. Als het luchtalarm afgaat, moet je naar binnen en 
ramen en deuren dichtdoen. Luister naar radio of televisie en volg 
instructies op. Behalve op de eerste maandag van de maand om 12 uur, 
dan wordt het alarm getest en is er geen gevaar.
Geluid 3 is een brandweersirene.

HOOFDSTUK 2 / PAG. 4
Een veilig huis voor Smokey
 Voor Smokey naar bed gaat, moet zijn huis veilig zijn. De leerlingen sporen 
vier gevaarlijke dingen op.

Antwoorden:
	Een kaars die te dicht bij het gordijn staat, een telefoon die wordt opgeladen 
tussen de kussens van de bank, een brandende open haard en een pan op 
het vuur terwijl er niemand bij is.

Bespreek de antwoorden. Op brandweeropschool.nl kunnen de leerlingen 
Smokey helpen om de deuren te sluiten voor hij gaat slapen. 

Smokey gaat in het huis van zijn opa en oma alle spullen opruimen die in de 
weg liggen als hij moet vluchten voor brand. De leerlingen omcirkelen de 
spullen. 

Antwoorden:
Van boven naar beneden: er staat een bed voor de ingang van de trap op 
zolder, alle spullen op de trappen, laars en paraplu in de gang, vuilniszak
ken voor de deur.

 
HOOFDSTUK 3 / PAG. 5
Waar rook is...…piep! 
Smokey ziet iets aan het plafond hangen. Door de cijfers 1 tot en met 18 met 
elkaar te verbinden, ontdekken de leerlingen wat het is. 

Antwoorden:
Hij	ziet… een rookmelder
Wat	voor	geluid	maakt	dit	ding? Hij piept hard als er rook in de  
buurt van de melder is.
Waarom	maakt	hij	dat	geluid?	 Om je te waarschuwen dat er gevaar dreigt.
Heb	jij	deze	dingen	thuis	ook?	 Eigen antwoord
Weet	je	ook	hoeveel? Eigen antwoord

TIP
Laat de kinderen thuis op zoek gaan naar rookmelders en bespreek  
de volgende dag wie thuis melders heeft en waar ze hangen.

De leerlingen zetten rondjes om de rookmelders die Smokey in het huis van 
zijn opa en oma heeft opgehangen.

Antwoorden:
Er hangen zes rookmelders in het huis van Smokeys opa en oma.
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2 Een veilig huis 
voor Smokey

Help jij Smokey zijn huis veilig te maken voor  
hij naar bed gaat? 

Wat ziet Smokey?

Smokey wil 
gaan slapen. 
Maar het huis 
is nog niet 
veilig. Kun 
jij met hem 
4 gevaarlijke 
dingen 
opspeuren?

Smokey logeert bij opa 
en oma. Zet een rondje 
om de spullen die in de 
weg liggen als hij moet 
vluchten. Dan kan 
Smokey alles opruimen.

Smokey heeft rookmelders  
opgehangen in het huis van opa  
en oma. Zet een rondje om de 
rookmelders. Hoeveel zijn het er? 
Waarom zijn het er zoveel,  
denk je?

Trek een  
lijn van de 
nummers  
1 tot en  
met 18 
en ontdek 
waar  
Smokey  
naar kijkt.

Hij ziet

Wat voor geluid maakt dit ding?

Waarom maakt hij dat geluid?

Heb jij deze dingen thuis ook?

Weet je ook hoeveel?

O JEE, HET 
HUIS IS WEL 

ERG ROMMELIG

1

2

2

3 Waar rook 
is... piep!

1

54

LET OP!
Smokey kijkt voor hij 
gaat slapen of alle 

deuren in huis dicht zijn 
gedaan. Want dichte 

deuren houden vuur en 
rook een tijdje  

tegen. 

EXTRA
Kijk op 

brandweeropschool.nl 

om Smokey te helpen 

om de deuren  

dicht te doen.

EN? Hoeveel  
rookmelders 

heb je 
gevonden?

2 Een veilig huis 
voor Smokey

Help jij Smokey zijn huis veilig te maken voor  
hij naar bed gaat? 

Wat ziet Smokey?

Smokey wil 
gaan slapen. 
Maar het huis 
is nog niet 
veilig. Kun 
jij met hem 
4 gevaarlijke 
dingen 
opspeuren?

Smokey logeert bij opa 
en oma. Zet een rondje 
om de spullen die in de 
weg liggen als hij moet 
vluchten. Dan kan 
Smokey alles opruimen.

Smokey heeft rookmelders  
opgehangen in het huis van opa  
en oma. Zet een rondje om de 
rookmelders. Hoeveel zijn het er? 
Waarom zijn het er zoveel,  
denk je?

Trek een  
lijn van de 
nummers  
1 tot en  
met 18 
en ontdek 
waar  
Smokey  
naar kijkt.

Hij ziet

Wat voor geluid maakt dit ding?

Waarom maakt hij dat geluid?

Heb jij deze dingen thuis ook?

Weet je ook hoeveel?
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LET OP!
Smokey kijkt voor hij 
gaat slapen of alle 

deuren in huis dicht zijn 
gedaan. Want dichte 

deuren houden vuur en 
rook een tijdje  

tegen. 

EXTRA
Kijk op 

brandweeropschool.nl 

om Smokey te helpen 

om de deuren  

dicht te doen.

EN? Hoeveel  
rookmelders 

heb je 
gevonden?

4 5
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Klaar om te blussen 
Vraag de leerlingen voor ze naar deze pagina kijken of ze weten wat je 
allemaal ziet op een brandweerwagen. Kijk vervolgens samen naar de 
afbeelding. De leerlingen zetten de woorden brandblussers, alarmnummer, 
gereedschap, zwaailicht, slang, spiegel, ladder en wiel in de juiste vakken 
bij de brandweerwagen. 

Antwoorden:
Bovenste rij: zwaailicht, ladder, slang, brandblusser
Onderste rij: spiegel, alarmnummer, gereedschap, wiel

Wisten de leerlingen dat een brandweerwagen zo snel mogelijk bij een 
brand moet zijn? Waarom is het zo belangrijk dat een brandweerwagen  
snel ter plaatse is? 

In het filmpje Hoe oefent de brandweer? op brandweeropschool.nl 
leren de leerlingen hoe de brandweer te werk gaat. 

3/4

Wist je dat...
...een brandweerwagen zo snel  
mogelijk bij een brand moet zijn?  
Hij moet dus heel hard kunnen rijden.

Wat zijn de andere  
twee geluiden?

1.

2.

Wanneer bel je dit 
nummer nog meer? 
a. Als je fiets is gestolen.
b.  Als je een gewonde 

kat hebt gevonden.
c.  Bij een ongeluk  

op een gevaarlijk 
kruispunt, bijvoor-
beeld een botsing  
met auto’s.

5 Klaar om 
te blussen

Ta-tuu, ta-tuu, dat geluid maakt 
de brandweerwagen. Maar wat zit 
er allemaal op? Zet elk woord op 
de juiste plek.

• Brandblussers
• Alarmnummer
• Gereedschap
• Zwaailicht

• Slang
• Spiegel
• Ladder
• Wiel

KIES UIT:

ta-tuu-
ta-tuu

Ga naar brandweeropschool.nl 
en luister naar de geluiden in 
het filmpje: “Hoe klinkt het 

geluid van een rookmelder?” Kruis het 
goede antwoord aan in vakje 1, 2 of 3.

BRAND!
Welk nummer bel je? 

Zet een rondje 
om het goede 
antwoord.

Wat 
doe je?

6

112

1. Het brandalarm gaat af in de klas 
a. Je belt 1-1-2.
b. Je luistert naar je juf of meester.
c. Je pakt je tas in.

2. Je hoort een sirene 
a. Je steekt over.
b.  Je wacht, ook al springt  

het stoplicht op groen.
c. Je gaat naar huis.

1 2 3

4

Bekijk het filmpje  
Hoe oefent de brandweer?  
op brandweeropschool.nl

Zet een rondje  
om het goede

antwoord.
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...een brandweerwagen zo snel  
mogelijk bij een brand moet zijn?  
Hij moet dus heel hard kunnen rijden.
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1.
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Wanneer bel je dit 
nummer nog meer? 
a. Als je fiets is gestolen.
b.  Als je een gewonde 

kat hebt gevonden.
c.  Bij een ongeluk  

op een gevaarlijk 
kruispunt, bijvoor-
beeld een botsing  
met auto’s.

5 Klaar om 
te blussen

Ta-tuu, ta-tuu, dat geluid maakt 
de brandweerwagen. Maar wat zit 
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en luister naar de geluiden in 
het filmpje: “Hoe klinkt het 

geluid van een rookmelder?” Kruis het 
goede antwoord aan in vakje 1, 2 of 3.

BRAND!
Welk nummer bel je? 

Zet een rondje 
om het goede 
antwoord.

Wat 
doe je?
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1. Het brandalarm gaat af in de klas 
a. Je belt 1-1-2.
b. Je luistert naar je juf of meester.
c. Je pakt je tas in.

2. Je hoort een sirene 
a. Je steekt over.
b.  Je wacht, ook al springt  

het stoplicht op groen.
c. Je gaat naar huis.

1 2 3

4

Bekijk het filmpje  
Hoe oefent de brandweer?  
op brandweeropschool.nl

Zet een rondje  
om het goede

antwoord.

7

Brand
Welk nummer bel je als je snel hulp nodig hebt van de brandweer, de politie 
of een ambulance?
Antwoord: 112

Wanneer bel je dit nummer nog meer? Omcirkel het goede antwoord.
Antwoord: c ongeluk op een gevaarlijk kruispunt, bijvoorbeeld een botsing 
met auto’s. 

Als je fiets gestolen is, doe je aangifte bij de politie en als je een gewonde kat 
vindt, bel je met de dierenambulance bij jou in de buurt. Het telefoonnummer 
kun je vinden op de site van de dierenambulance. 112 bel je alleen als jouw 
leven of dat van iemand anders in gevaar is of als je iemand ziet stelen of 
inbreken. 

Vraag de leerlingen wie weleens 112 heeft gebeld. Wat zeg je dan?  
Je noemt de 5 w’s: Wie ben je,	Waar is het noodgeval,	Wat	is er gebeurd? 
Waarom	is het een noodgeval? Wacht	tot alle vragen gesteld zijn.

wat doe je?
Wat doe je als het brandalarm afgaat in je klas?
Antwoord: b je luistert naar je juf of meester. Die weet wat je moet doen. 
Hebben jullie weleens een brandoefening gedaan? Dit is een mooie  
aanleiding.

Wat doe je als je een sirene hoort?
Antwoord: b je wacht, ook al springt het stoplicht op groen. Als je een sirene 
hoort, moet de brandweer, politie of ambulance snel naar een ongeluk toe. 
Je wacht daarom altijd tot het voertuig met de sirene voorbij is gereden 
voordat je oversteekt. Daarbij kijk je natuurlijk ook of het stoplicht nog 
steeds op groen staat, zo niet, dan wacht je daar opnieuw op. 

112

zwaailicht

ladder

spiegel

alarmnummer wiel

gereedschap

slang brandblusser

6 7
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wat is heet? 
Maak de puzzel.
Vraag aan de leerlingen wie 
zich weleens heeft verbrand. 
Wat gebeurde er? Hoe kwam 
het? Deed het zeer? Wat heb je 
toen gedaan? Heb je er een 
litteken aan overgehouden?

De leerlingen zoeken in de 
woordzoeker tien woorden 
waaraan je je kunt verbranden: 
kaars, aansteker, oven,  
waterkoker, kraan, vuur, 
lucifer, fornuis, thee en lamp.

Hoe koel je  
een brandwond? 
Als je je hebt verbrand koel  
je de plek tien minuten lang  
met lauw water. 

Brandweer online
Tijdens het maken van het werkboekje raadpleeg je regel matig de 
website brandweeropschool.nl voor begeleidende filmpjes, 

audiofragmenten en extra informatie.
 
Als de leerlingen het werkboekje uit hebben, kunnen ze ook nog opdrachten 
maken op de website. Het is aan te raden de leerlingen deze opdrachten 
individueel (bijvoorbeeld thuis) te laten maken of in kleine groepjes. 
 
Bij opdracht 1 slepen de leerlingen het juiste hulpvoertuig naar de gebeurtenis. 
Bij opdracht 2 bekijken ze een filmpje. Bij opdracht 3 helpen ze Smokey om alle 
deuren te sluiten voor hij naar bed gaat. Dit doen ze met behulp van de pijltjes 
op hun toetsenbord. Met de deuren dicht voorkom je dat een brand en de zeer 
gevaarlijke rook zich snel door het huis kunnen verspreiden. Hierdoor heb je 
meer tijd om veilig het huis te verlaten. Opdracht 4 begint met een filmpje. 
Daarna beantwoorden ze een vraag. Bij sleepopdracht 5 ontdekken ze welke 
dingen wel en niet geschikt zijn om vuur mee te doven. Opdracht 6 draait om 
wie de brand eigenlijk moet blussen: een volwassene, een kind of de brand
weer? Als kinderen brand zien ontstaan is het belangrijk dat ze snel een  
volwassene roepen en weg gaan bij de rook en het hete vuur. Een volwassene 
kan een beginnende brand, kleiner dan een voetbal, zelf nog blussen met een 
geschikt blusmiddel. Slaat de vlam in de pan? Dan leg je de deksel op het vuur, 
je draait de warmtebron uit (het gas) en je zet de afzuigkap uit. Is de brand 
groter, of is er veel rook, ga dan naar buiten en bel de brandweer.
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6 wat is heet?
maak de puzzel

h b t h e e a e x q

t b s f o r n u i s

k o a k a a r s h g

l u c i f e r r v s

o v e n j y t j m j

j w g v m l a m p s

d w z z v u u r h w

w a t e r k o k e r

n k r a a n d u f j

a a n s t e k e r u

• kaars 
• aansteker
• oven 
• waterkoker
• kraan

• vuur
• lucifer
• fornuis
• lamp
• thee

ZOEK DEZE WOORDEN:

COLOFON
Brandweer op School is de leerlijn van de Brandweer en ontwikkeld door Young Crowds. Niets uit de uitgaven behorende bij de leerlijn  
(print & digitaal) mag worden geproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de Brandweer. De inhoud is auteursrechtelijk beschermd. 
Kijk voor meer informatie over de brandweer op www.brandweer.nl en voor meer informatie over het lesmateriaal op www.brandweeropschool.nl.

Au! 
 Waaraan  
kun je je  
verbranden? 

HOE KOEL JE EEN BRANDWOND?

MET KOUD WATER MET LAUW WATER MET BLOEDHEET WATER

10 MINUTEN

10 MINUTEN

h b t h e e a e x q

t b s f o r n u i s

k o a k a a r s h g

l u c i f e r r v s

o v e n j y t j m j

j w g v m l a m p s

d w z z v u u r h w

w a t e r k o k e r

n k r a a n d u f j

a a n s t e k e r u

COLOFON Brandweer op School is de leerlijn van de Brandweer en ontwikkeld door Young Crowds. Niets uit de uitgaven 
behorende bij de leerlijn (print & digitaal) mag worden geproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de Brandweer.  
De inhoud is auteursrechte lijk beschermd. Kijk voor meer informatie over de brandweer op www.brandweer.nl	en voor meer 
informatie over het lesmateriaal op www.brandweeropschool.nl.


