
Doorlopende leerlijn
Brandweer op School is een doorlo-
pende 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 
werkbladen 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 lesprogramma 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 tempera-
tuur.
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BRANDSTOF
Brandstof is materiaal dat 
door verbranding zorgt voor 
hitte of energie. Benzine is 
bijvoorbeeld brandstof voor 
een auto. 
Ken je nog meer soorten 
brandstof? En welke 
materialen kunnen niet 
branden?  

Dit is brandstof: 

Dit brandt niet: 

ZUURSTOF
De lucht die je inademt, 
bestaat voor 21% uit zuurstof. 
Zuurstof is een gas dat overal 
aanwezig is, ook in water. 
Mensen en dieren kunnen 
niet leven zonder zuurstof. 
Ook een brand heeft zuurstof 
nodig om te blijven branden. 
Als er zuurstof bij hete 
brandstof komt, ontstaat er 
een vlam. 

De brandweer gebruikt een 
ademluchttoestel in een 
omgeving waar rook is of 
schadelijke gassen aanwezig 
zijn. Daarin zit dezelfde lucht 
als jij in ademt. Soms wordt 
dit toestel ook wel zuurstof-
fles genoemd. Waarom is dat 
geen goede naam?

WARMTE
Vuur maken doe je met 
warmte. Pas als er genoeg 
warmte is, gaat de brandstof 
branden en ontstaat er vuur. 

TERUG
IN DE TIJD
De meest simpele manier om 
vuur aan te steken, is met 
een lucifer. Maar voordat die 
werd uitgevonden maakten 
mensen ook al vuur. Weet jij 
hoe ze dat deden? 

Bekijk het fi lmpje Brand 
maken zonder lucifers op 
brandweeropschool.nl

Hoe zorgt de man uit het 
filmpje voor warmte om vuur 
te maken?

brandstof+zuurstof+warmte=vuur

Voor vuur heb je dus brandstof, zuurstof en warmte 
nodig. Zonder één van die drie is er geen vuur. Maar wat is 
brandstof precies?  En waarom is zuurstof zo belangrijk voor mensen? 

… je een brand 
blust door één van 

deze drie dingen 

weg te halen? 

... je ook brand zonder vlammen kunt hebben? Dat noem je smeulen. Misschien heb je dat weleens gezien op 
de barbecue.

Wist je dat...

Wist je dat...

2 3In vuur 
en vlam

De BranD-
driehoekle

re
n

Een brand begint vaak met 
vuur. Vuur kan dus heel 
gevaarlijk zijn. Toch gebruiken 
we vuur misschien wel vaker 
dan je denkt. Schrijf op wanneer 
we gebruik maken van vuur.

Wat heb je nodig voor vuur?

Weet jij wat het verschil is tussen vuur en brand?

Om vuur te maken, zijn er drie dingen nodig: 
brandstof, zuurstof en warmte. Deze drie dingen 
samen noem je de branddriehoek.

Welke materialen kun je gebruiken 
als brandstof voor een vuurtje? 
Vink de juiste antwoorden aan!

1.

2.

3.

Brandstof
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docenten-
handleiding

Hoe ben je brandweerman 
geworden?
“In ons dorp zochten ze 12 
jaar geleden brandweer-
mannen. Dat leek me wel 
leuk, dus ik ben een paar 
keer gaan meekijken en 
toen heb ik me aangemeld. 
Het begon als een hobby. 
Alsof je op voetbal gaat.”

Wat doe je als vrijwillige 
brandweerman?
“Eigenlijk hetzelfde als een 
gewone brandweerman. Ik 
blus branden, geef voor-
lichting op scholen en help 
soms bij verkeersongeluk-
ken tot de ambulance er is. 
Het verschil is dat vrijwil-
ligers er een “gewone” 
baan naast hebben. Wij 
blijven dus niet op de 
kazerne. Ik zit overdag 
bijvoorbeeld op kantoor.”

Hoe doe je dat dan als er 
brand is?
Als er een brand is, of een 
ander noodgeval, gaat 
mijn pieper. Dan moet ik 
binnen drie minuten op de 
kazerne zijn om uit te 
rukken. Soms is dat 
midden in de nacht, als je 
thuis lekker ligt te slapen. 
Daarom moet je als 
vrijwilliger heel dicht bij de 
kazerne wonen of werken 
én een rijbewijs hebben.”

Wat is er zo leuk aan 
brandweerman zijn?
“Ik ben blij dat ik mensen 

in nood kan helpen en ze 
kan vertellen hoe ze thuis 
veiliger kunnen leven. En 
natuurlijk vind ik het altijd 
spannend om een brand 
mee te maken. Maar ik 
vind het ook superleuk om 
samen te werken. Ik ken de 
andere vrijwilligers heel 
goed, we zijn echt vrien-
den. Dat moet ook wel: je 
moet elkaar vertrouwen in 
spannende situaties.”

Hoe vaak heb je een helm 
op? Of zo’n fles met lucht 
op je rug?
“Sowieso één keer per 
week. Dan komen we met 
de vrijwilligers samen op 
de kazerne om te oefenen. 
We doen dan alsof er brand 
is. En natuurlijk als er 
echt brand is en ik moet 
uitrukken met de 
brandweerwagen.”

Wat moet je doen om 
brandweerman of brand-
weervrouw te worden?
“Als je fi t en sterk genoeg 
bent om een sporttest te 
halen en goed kunt horen 
en zien, kun je bij de 
brandweer. Dan ga je drie 
jaar naar school in de 
avond voor je écht branden 
mag blussen. Als je ook 
chauffeur of bevelvoerder 
wilt worden, moet je nog 
langer een opleiding 
volgen. Ik heb acht jaar 
“brandweerschool” 
gedaan.”

Wat doet een 

vrijwilliger bij 

de brandweer? 

Lotte en Jolijn 

(groep 6) vroegen 

het aan brand-

weerman 

Sander.in
te

rv
iew

Jolijn

Lotte

Sander

1 Brandende

vragen

2 3

Hoi, ik ben Billy 
Brandkraan...

...ik ben 
Vlammetje Vuur...

...en ik ben Smokey 
de Rookmelder. In dit 
boekje leer je alles over 
brand en de brandweer. HOOFDSTUK 1 / PAG. 2-3

Brandende vragen
Billy Brandkraan, Vlammetje en Smokey de Rookmelder  stellen zich voor. 
In het interview maken de leerlingen kennis met Sander. Hij is een vrijwillige 
brandweerman. De leerlingen lezen het interview. Stel na het lezen een 
paar vragen om te kijken of de leerlingen het verhaal begrepen hebben:
•  Hoe lang moet een brandweerman naar school voor hij branden mag 

blussen? Minstens drie jaar, als je chauffeur of bevelvoerder wil worden, 
zelfs nog langer.

•  Hoe weet een vrijwillige brandweerman dat hij naar de kazerne moet 
komen? Dan gaat zijn pieper af.

•  Binnen hoeveel minuten moet Sander op de kazerne zijn als zijn melder 
afgaat? Binnen drie minuten.

HOOFDSTUK 2 / PAG. 4
In vuur en vlam
Alle leerlingen bedenken drie dingen waarbij ze vuur gebruiken.
Antwoorden:
Er zijn allerlei antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld: barbecue, open haard, 
kampvuur, vuurwerk, fakkel, luchtballon.

Weet jij wat het verschil is tussen vuur en brand? 
Vuur is gewenst. Je hebt het onder controle, zoals een kaarsje, een kamp-
vuur, de cv-ketel en de open haard. Als je het vuur niet meer onder controle 
hebt noem je het brand. Als het kaarsje omvalt en het tafelkleedje in brand 
zet bijvoorbeeld, of als de vlam in de pan slaat. Je hebt niet altijd vuur nodig 
om brand te krijgen. Wél warmte. Als de temperatuur hoog genoeg is kan er 
brand ontstaan. Denk maar aan oververhitting van de wasdroger doordat er 
te veel stof in zit. Of aan de zon die in een vergrootglas schijnt, waardoor er 
een brandpunt ontstaat.

Wat heb je nodig voor vuur?
De leerlingen leren wat de branddriehoek is. Om vuur te maken heb je 
brandstof, zuurstof en warmte nodig.  

Brandstof
De leerlingen zien vijf afbeeldingen: een metalen emmer, kolen, houtblok-
ken, stenen en kranten. Welke materialen kun je gebruiken als brandstof 
voor een vuurtje? De leerlingen vinken de juiste antwoorden aan. 

Antwoorden:
Kolen, houtblokken, kranten. Bespreek de antwoorden. 
 

      brandweeropschool.nl
Op brandweeropschool.nl klik je op groep 5/6. 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 5/6 aanklikt, 
kom je op een speciale pagina voor leerlingen. Hier kunnen leerlingen 
individueel of in kleine groepjes een filmpje bekijken over de blushelikopter, 
vullen ze in of stellingen volgens hen waar of niet waar zijn, ontdekken ze 
dat de brandweer nog veel meer doet dan branden blussen en maken ze  
een eindquiz.

Inventariseer voordat je de werkboekjes uitdeelt wat de leerlingen 
al weten over de brandweer.
 
•  Wie heeft weleens met de brandweer te maken gehad? 
• Wie kent iemand die bij de brandweer werkt? 
• Wat doet de brandweer allemaal? 
•  Waarom is het belangrijk om op school les te krijgen over de 

brandweer? 

Deel vervolgens de werkboekjes uit. 
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KOKEND HEET De meeste brandwonden 
ontstaan door ongelukken met hete thee of heet water. 
Hete vloeistof op je huid zorgt ervoor dat je huid kapot 
gaat en zo ontstaat er een brandwond. Weet jij wat 
derdegraadsbrandwonden zijn?  Bekijk het 
filmpje  op www.brandweeropschool.nl en 
beantwoord de vragen!

Help, je jas staat in brand! Ga dan niet rennen, want daardoor gaat het vuur 
harder branden. Ga liggen en rollen en hou je handen voor je gezicht.

Niet hollen, 
maar rollen

OPDRACHT
Wat is de goede 
volgorde van de 

plaatjes? 
Vul de cijfers 1 tot 

en met 4 in.

Weetje!EHBO staat voor Eerste Hulp Bij Ongelukken.

TIP!
Heb je je verbrand? 

Ga met een blaar of 

een kapotte huid 

altijd naar de 

dokter!

Help, je jas staat in brand! Ga dan niet rennen, want daardoor gaat het vuur 
harder branden. Ga liggen en rollen en hou je handen voor je gezicht.

Je hoopt natuurlijk dat het jou nooit 
gebeurt, maar weet jij wat je moet doen 
als je kleding in brand staat? Of als je je 
hand hebt verbrand? En wanneer bel je 
1-1-2? Denk daar samen over na!

Mini-cursus

EHBO54

WAT DOE JE ALTIJD BIJ EEN BRANDWOND? 

WAT DOE JE ALS JE KLEDING IN BRAND 
STAAT? 

HOE LANG KOEL JE EEN BRANDWOND?  

1

2

3

ZINNEN OM TE ONTHOUDEN
•  Als kleding in brand staat: 

Niet hollen, maar rollen
•  In geval van nood: 

1-1-2, daar red je levens mee
1-1-2, daar speel je niet mee

•  Bij brandwonden: 

TIP!
Zie je de kleding van 

iemand anders in brand 
staan? Roep dan dat hij 

of zij over de grond 
moet rollen! 

Is het kaarsje uitgegaan? Dan is het proefje gelukt! Welk deel van de branddriehoek heb 
je bij dit proefje weggehaald? Kies uit zuurstof, warmte of brandstof. 

Stap 1 
Zet het kaarsje in de 
glazen pot en steek 
het voorzichtig aan.

Stap 2
Scheur een groot stuk aluminiumfolie af en leg het 
strak over de glazen pot met het brandende kaarsje. 
Wacht een minuut en haal dan het folie weg. 

Om vuur te doven, moet je brandstof, zuurstof óf warmte uit de 
branddriehoek weghalen. Ben je benieuwd hoe dit precies werkt?
Doe dan samen met juf of meester het branddriehoek-proefje. 

• Glazen pot

•  Waxinelichtje 
of kaarsje

• Lucifer of aansteker

• Aluminiumfolie

1.

2.

BENODIGD-
HEDEN

1 2

proefje

Op welke twee andere manieren zou het kaarsje in de glazen pot 
ook kunnen doven? Schrijf het op. 

6 7
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HOOFDSTUK 5 / PAG. 7
 Mini-cursus EHBO
De leerlingen leren wat ze moeten doen bij brand met behulp van  
handige zinnen om te onthouden:
Bij brandwonden: Eerst water, de rest komt later. 
Als kleding in brand staat: Niet hollen, maar rollen. 
In geval van nood: 112, daar red je levens mee. 
En: 112, daar speel je niet mee. 

 Niet hollen maar rollen
De leerlingen zetten de cijfers 1 t/m 4 in de juiste volgorde bij de plaatjes.

Antwoord: 2-4-3-1 

Kokend heet
Start het filmpje ‘Weet jij wat derdegraadsbrandwonden zijn?’ op 
brandweeropschool.nl.

Antwoorden:
1  Eerst water, de rest komt later. Koel een brandwond onder lauw 

stromend water. 
2  Niet hollen, maar rollen. Doof de vlammen door op de grond te rollen. 

Het vuur gaat dan niet naar je gezicht. Als de vlammen weg zijn, ga dan 
met kleding en al onder een lauwe douche staan. Probeer voorzichtig de 
kleding uit te doen.

3 Je koelt 10 minuten. 

HOOFDSTUK 6 / PAG. 8-9
zoekplaat
De leerlingen bekijken de 
zoekplaat.  
Welke situaties zijn niet handig?  
Let op brandgevaar en  
vluchtroutes.  
Omcirkel de onveilige situatie. 
Vraag de leerlingen of ze de 
situaties die ze omcirkeld 
hebben, kunnen toelichten.  
Met de juiste toelichting, zijn 
wellicht meerdere antwoorden 
mogelijk. 

HOOFDSTUK 3 / PAG. 5
De branddriehoek
De leerlingen leren dat je voor vuur brandstof, zuurstof en warmte nodig 
hebt. Zonder één van die drie is er geen vuur. Bespreek hun antwoorden 
klassikaal.

Antwoorden: 

Dit is brandstof: meerdere antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld, kolen, hout, 
benzine, alcohol, kaarsvet, olie.  

Dit brandt niet: meerdere antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld: steen, water, 
ijzer. 

Waarom is zuurstoffles geen goede naam? In de flessen die de brandweer 
en duikers gebruiken zit geen zuivere zuurstof, maar (adem)lucht.  
Die bevat ook zuurstof.

Antwoord: 
De wrijving door het ronddraaien van het stokje zorgt voor warmte. 

HOOFDSTUK 4 / PAG. 6
PROEFJE
De leerlingen ontdekken hoe de branddriehoek precies werkt door middel 
van een proefje. Per leerling of per groepje leerlingen zijn nodig:
glazen pot(je), waxinelichtje of kaarsje, lucifer of aansteker, aluminiumfolie.

De leerlingen zetten het kaarsje in de pot en steken het lontje aan.  
Vervolgens dekken ze de pot een minuut lang af met een stuk  
aluminium folie. Wat gebeurt er met het kaarsje? Dat gaat uit.  
Welk deel van de branddriehoek heb je weggehaald? Zuurstof.  
Op welke twee andere manieren zou het kaarsje in de glazen pot ook 
kunnen doven? 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld:
•   warmte weghalen (bijvoorbeeld door koud water erover heen te gooien)
•   brandstof gaat op (kaarsvet is de brandstof in deze branddriehoek)

zoekplaat6 Welke situaties zijn niet handig? 
Let op brandgevaar en vlucht-
routes. Omcirkel de onveilige 
situaties.  
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BRANDSTOF
Brandstof is materiaal dat 
door verbranding zorgt voor 
hitte of energie. Benzine is 
bijvoorbeeld brandstof voor 
een auto. 
Ken je nog meer soorten 
brandstof? En welke  
materialen kunnen niet 
branden?  

Dit is brandstof: 

 

 

 

Dit brandt niet:  

 

 

 

ZUURSTOF
De lucht die je inademt, 
bestaat voor 21% uit zuurstof. 
Zuurstof is een gas dat overal 
aanwezig is, ook in water. 
Mensen en dieren kunnen 
niet leven zonder zuurstof. 
Ook een brand heeft zuurstof 
nodig om te blijven branden. 
Als er zuurstof bij hete 
brandstof komt, ontstaat er 
een vlam. 

De brandweer gebruikt een 
ademluchttoestel in een 
omgeving waar rook is of 
schadelijke gassen aanwezig 
zijn. Daarin zit dezelfde lucht 
als jij inademt. Soms wordt 
dit toestel ook wel zuurstof-
fles genoemd. Waarom is dat 
geen goede naam?

 

 

 

 

 

 

WARMTE
Vuur maken doe je met 
warmte. Pas als er genoeg 
warmte is, gaat de brandstof 
branden en ontstaat er vuur. 

TERUG 
IN DE TIJD
De meest simpele manier om 
vuur aan te steken, is met 
een lucifer. Maar voordat die 
werd uitgevonden maakten 
mensen ook al vuur. Weet jij 
hoe ze dat deden? 

Bekijk het filmpje Vuur 
maken zonder aansteker  
of lucifers op 
brandweeropschool.nl

Hoe zorgt de man uit het 
filmpje voor warmte om vuur 
te maken?

 

 

 

 

 

 

brandstof+zuurstof+warmte=vuur

Voor vuur heb je dus brandstof, zuurstof en warmte  
nodig. Zonder één van die drie is er geen vuur. Maar wat is 
brandstof precies?  En waarom is zuurstof zo belangrijk voor mensen? 

… je een brand 
blust door één van 

deze drie dingen 

weg te halen? 

... je ook brand zonder vlammen kunt hebben? Dat noem je smeulen. Misschien heb je dat weleens gezien op 
de barbecue.

Wist je dat...

Wist je dat...

2 3In vuur 
en vlam

De BranD-
driehoekle

re
n

Een brand begint vaak met 
vuur. Vuur kan dus heel  
gevaarlijk zijn. Toch gebruiken 
we vuur misschien wel vaker 
dan je denkt. Schrijf op wanneer 
we gebruik maken van vuur.

Wat heb je nodig voor vuur?

Weet jij wat het verschil is tussen vuur en brand?

Om vuur te maken, zijn er drie dingen nodig: 
brandstof, zuurstof en warmte. Deze drie dingen 
samen noem je de branddriehoek. 

Welke materialen kun je gebruiken 
als brandstof voor een vuurtje?  
Vink de juiste antwoorden aan!

1. 

2. 

3. 

Brandstof
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KOKEND HEET De meeste brandwonden 
ontstaan door ongelukken met hete thee of heet water. 
Hete vloeistof op je huid zorgt ervoor dat je huid kapot 
gaat en zo ontstaat er een brandwond. Weet jij wat 
derdegraadsbrandwonden zijn?  Bekijk het 
filmpje  op www.brandweeropschool.nl en 
beantwoord de vragen!

Help, je jas staat in brand! Ga dan niet rennen, want daardoor gaat het vuur 
harder branden. Ga liggen en rollen en hou je handen voor je gezicht.

Niet hollen, 
maar rollen

OPDRACHT
Wat is de goede 
volgorde van de 

plaatjes? 
Vul de cijfers 1 tot 

en met 4 in.

Weetje!EHBO staat voor Eerste Hulp Bij Ongelukken.

TIP!
Heb je je verbrand? 

Ga met een blaar of 

een kapotte huid 

altijd naar de 

dokter!

Help, je jas staat in brand! Ga dan niet rennen, want daardoor gaat het vuur 
harder branden. Ga liggen en rollen en hou je handen voor je gezicht.

Je hoopt natuurlijk dat het jou nooit 
gebeurt, maar weet jij wat je moet doen 
als je kleding in brand staat? Of als je je 
hand hebt verbrand? En wanneer bel je 
1-1-2? Denk daar samen over na!

Mini-cursus

EHBO54

WAT DOE JE ALTIJD BIJ EEN BRANDWOND? 

WAT DOE JE ALS JE KLEDING IN BRAND 
STAAT? 

HOE LANG KOEL JE EEN BRANDWOND?  

1

2

3

ZINNEN OM TE ONTHOUDEN
•  Als kleding in brand staat: 

Niet hollen, maar rollen
•  In geval van nood: 

1-1-2, daar red je levens mee
1-1-2, daar speel je niet mee

•  Bij brandwonden: 

TIP!
Zie je de kleding van 

iemand anders in brand 
staan? Roep dan dat hij 

of zij over de grond 
moet rollen! 

Is het kaarsje uitgegaan? Dan is het proefje gelukt! Welk deel van de branddriehoek heb 
je bij dit proefje weggehaald? Kies uit zuurstof, warmte of brandstof. 

Stap 1 
Zet het kaarsje in de 
glazen pot en steek 
het voorzichtig aan.

Stap 2
Scheur een groot stuk aluminiumfolie af en leg het 
strak over de glazen pot met het brandende kaarsje. 
Wacht een minuut en haal dan het folie weg. 

Om vuur te doven, moet je brandstof, zuurstof óf warmte uit de 
branddriehoek weghalen. Ben je benieuwd hoe dit precies werkt?
Doe dan samen met juf of meester het branddriehoek-proefje. 

• Glazen pot

•  Waxinelichtje 
of kaarsje

• Lucifer of aansteker

• Aluminiumfolie

1.

2.

BENODIGD-
HEDEN

1 2

proefje

Op welke twee andere manieren zou het kaarsje in de glazen pot 
ook kunnen doven? Schrijf het op. 
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Bekijk het filmpje Vuur maken 
zonder aansteker of lucifers  
op brandweeropschool.nl.  
Hoe zorgt de man uit het filmpje 
voor warmte om vuur te maken?
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HOOFDSTUK 9 / PAG. 12
Wat doe jij bij brand? 
OPDRACHT

De leerlingen proberen zo snel mogelijk vanuit hun slaapkamer buiten te 
komen. Ze vragen daarbij of een gezinslid ze begeleidt, zodat ze nergens 
tegenaan botsen als ze met hun ogen dicht rondlopen. Als ze bij de tip op 
pagina 11 al een vluchtplan bedacht hebben, pakken ze dat er nu bij. Daarna 
doen ze de oefening nog een keer en nu blijven ze zo laag mogelijk bij de 
grond. Hoe lang duurt het dan om buiten te komen? Vraag of de leerlingen 
weten waarom ze laag moeten blijven. De rook stijgt op, als je laag blijft, 
adem je minder rook in.  

De leerlingen noemen de vier dingen die ze afspreken in hun vluchtplan thuis. 

Antwoorden: wie helpt wie, een vaste plek voor de sleutels, een alternatieve 
vluchtroute, een veilige verzamelplaats. 

Waarom kun je geen spullen meenemen tijdens het vluchten?
Antwoord: Dat kost te veel kostbare tijd. Spullen zijn te vervangen!

Waarom blijf je laag bij de grond als er rook is in een ruimte?
Antwoord: Rook trekt omhoog. Laag bij de grond houd je meer zicht bij het 
vluchten.

Waarom doe je de binnendeuren dicht in je huis als je gaat slapen?
Antwoord: Die houden brand en rook even tegen, waardoor je meer tijd hebt 
om te vluchten.
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Maak een vluchtplan
Lees de tekst klassikaal. Kennen de leerlingen het begrip vluchtplan?  
Heeft iemand weleens een vluchtplan gemaakt? Is er bij een van de leerlin-
gen thuis een vluchtplan aanwezig, bijvoorbeeld in de centrale trapopgang? 

TIP
De leerlingen bedenken samen met hun ouders een vluchtplan vanuit  
hun slaapkamer naar buiten. 

Vluchtoefening 
Nodig: per drie leerlingen een blinddoek en een horloge of stopwatch.

De leerlingen gaan ervaren hoe het is om een weg naar buiten te vinden  
als je door rook niets kunt zien. Je verdeelt de klas in groepjes van drie 
leerlingen. Ze bedenken eerst per groepje een vluchtplan om zo snel en 
veilig mogelijk van de klas naar buiten te komen. 
Vervolgens gaan de leerlingen hun plan testen. Leerling 1 krijgt een blind-
doek voor, leerling 2 houdt de tijd in de gaten en leerlingen 3 bewaakt de 
veiligheid door te zorgen dat de leerling met de blinddoek nergens tegenaan 
botst. Bespreek de resultaten. Welk groepje was het snelst? Hoe kwam dat?  
Tegen welke problemen liepen de leerlingen aan? Vergelijk de vlucht-
plannen. 

Bekijk de filmpjes Maak een vluchtplan en Vluchtplan op school  
op de site.

HOOFDSTUK 9 / PAG. 13
de brand is sneller dan de brandweer
De leerlingen tekenen hoe de rook en brand zich de eerste drie minuten door 
het huis verspreiden. Op de plattegrond met de open deuren komen de rook 
en brand in alle vertrekken. Op die met de dichte deuren blijven rook en 
brand in de woonkamer hangen. 

Antwoord: a
 

TIP!
Bedenk samen  

met je ouders een 
vluchtplan vanuit 

je slaapkamer 
naar buiten. 

8 Vluchtplan
maak een

ROOK EN VUUR 
VERSPREIDEN ZICH 
RAZENDSNEL
Bij brand is het dus heel belangrijk 
om zo snel mogelijk naar buiten 
te komen. Het bedenken van de 
snelste route naar buiten noem 
je een vluchtplan. Bedenk bij het 
maken van een vluchtplan dat je 
door de rook vaak geen hand voor 
ogen ziet en laag bij de grond 
moet blijven!

Vluchtoefening

OEFENING
Maak eerst samen een vluchtplan 
vanuit de klas naar buiten. Wat is de 
snelste en veiligste route? Verdeel dan 
de taken. Kind 1 heeft een blinddoek 
om en probeert zo snel mogelijk van 
zijn of haar tafel naar buiten te komen. 
Kind 2 houdt de tijd in de gaten.  
Kind 3 zorgt ervoor dat kind 1 met de 
blinddoek om tijdens het vluchten 
nergens tegenaan botst.

DEUREN
DICHT

Als er brand komt, 
kunnen dichte deuren 

de giftige rook een 
tijdje tegenhouden.  

Dat geeft jou een paar 
minuten meer tijd om  
te vluchten. Dat is bij 
brand veel tijd! Zijn  

bij jou thuis de deuren 
‘s nachts dicht? En weet 

je ook hoe je zo snel 
mogelijk naar buiten 
kunt komen? Praat er 
maar eens over met  

je ouders. 

10 11

Weetje!Dit zijn de vijf belangrijkste oorzaken van brand in huis:• Wasdrogers, televisies en computers worden te warm• Een pan vliegt in brand  (‘vlam in de pan’)• Brandende kaarsen• Roken in bed• Iets expres in brand  steken

1   Wat kun je doen om te oefenen wat je moet doen als er thuis of op school brand uitbreekt? 

2  Wat verspreidt zich door het huis of de school als je bij brand deuren niet achter je dicht doet?

3  Wat doe je met je spullen als er in huis of op school brand uitbreekt? Je laat deze...

4  Waar hangt in een brandend huis, of in een brandende school het minste rook? Bij de… 

5  Waar moet je geen spullen voor laten liggen? Voor de…

6  Waarmee blust de brandweer vaak een brand?

7  Waar ga je zo snel mogelijk naartoe als er in huis of op school brand uitbreekt? 

8  Rook kan ervoor zorgen dat je de uitgang niet kunt… 

9  Vlucht bij brand niet naar buiten met de lift, maar met de… 

Bekijk het filmpje  op www.brandweeropschool.nl en los de puzzel op! 
Zet de antwoorden in de horizontale vakjes.

Filmpjes
Bekijk de filmpjes  

Maak een vluchtplan  
en Vluchtplan op  

school op de  
website.

Stel je voor: er is brand in de 
school. Je hele klas lokaal is gevuld 
met rook. Binnen hoeveel minuten 
lukt het jou om via de gang naar 
buiten te komen? Maak drietallen 
en doe de vluchtplan-test!

      DIT HEB JE NODIG:
      • Blinddoek
      • Horloge of stopwatch

1

Vul hier de letters uit de 
gekleurde vakjes in. 2 3 4 5 6 7 8 9

BRAND!

le
re

n

wat doe je?7

wat doe jij 
bij brand?9

Hieronder zie je twee plattegronden. In de woonkamer is brand  
ontstaan. De brand gebruikt alle zuurstof in de ruimte en wordt  
daardoor steeds groter. Er komt ook steeds meer rook in het huis.

Teken in beide plattegronden 
hoe de rook en de brand 
zich in de eerste 3 minuten 
door het huis verspreiden.

Let op: de brand en rook 
gaan de eerste 3 minuten 
niet door de muren heen, 
maar wel door open deuren.

Op het moment dat de 
brand uitbreekt ben jij in 
de slaapkamer naast de 
deur naar het portiek.

In welk huis heb je de 
meeste tijd om op tijd 
veilig buiten te komen?

A  het huis met de  
binnendeuren dicht

B  het huis met de  
binnendeuren open

13

OPDRACHT
Probeer thuis eens zo  
snel mogelijk buiten  
te komen. 

Vanaf je slaapkamer. Met je ogen dicht.  
Hoe lang doe je daar over? 

En als je ook nog eens laag bij de grond blijft?

OPDRACHT 
Samen met je ouders of verzorgers 
maak je een vluchtplan voor thuis.  
De afspraken die jullie met elkaar 
maken helpen jou en je huisgenoten 
bij brand snel in veiligheid te komen. 
Noem de dingen die je afspreekt in je 
vluchtplan thuis. 

Waarom kun je geen spullen meenemen 
tijdens het vluchten?

Waarom blijf je laag bij de grond als er rook is 
in een ruimte?

Waarom doe je de binnendeuren dicht in je 
huis als je gaat slapen?

CHECK:
hebben jullie thuis  

de binnendeuren 

dicht als je  

gaat slapen?

minuten

minuten

12

De brand is sneller 
dan de brandweer

TIP!
Bedenk samen  

met je ouders een 
vluchtplan vanuit 

je slaapkamer 
naar buiten. 
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10 11

Weetje!Dit zijn de vijf belangrijkste oorzaken van brand in huis:• Wasdrogers, televisies en computers worden te warm• Een pan vliegt in brand  (‘vlam in de pan’)• Brandende kaarsen• Roken in bed• Iets expres in brand  steken

1   Wat kun je doen om te oefenen wat je moet doen als er thuis of op school brand uitbreekt? 

2  Wat verspreidt zich door het huis of de school als je bij brand deuren niet achter je dicht doet?

3  Wat doe je met je spullen als er in huis of op school brand uitbreekt? Je laat deze...

4  Waar hangt in een brandend huis, of in een brandende school het minste rook? Bij de… 

5  Waar moet je geen spullen voor laten liggen? Voor de…

6  Waarmee blust de brandweer vaak een brand?

7  Waar ga je zo snel mogelijk naartoe als er in huis of op school brand uitbreekt? 

8  Rook kan ervoor zorgen dat je de uitgang niet kunt… 

9  Vlucht bij brand niet naar buiten met de lift, maar met de… 

Bekijk het filmpje  op www.brandweeropschool.nl en los de puzzel op! 
Zet de antwoorden in de horizontale vakjes.

Filmpjes
Bekijk de filmpjes  

Maak een vluchtplan  
en Vluchtplan op  

school op de  
website.

Stel je voor: er is brand in de 
school. Je hele klas lokaal is gevuld 
met rook. Binnen hoeveel minuten 
lukt het jou om via de gang naar 
buiten te komen? Maak drietallen 
en doe de vluchtplan-test!

      DIT HEB JE NODIG:
      • Blinddoek
      • Horloge of stopwatch

1

Vul hier de letters uit de 
gekleurde vakjes in. 2 3 4 5 6 7 8 9

BRAND!

le
re

n

wat doe je?7
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Brand! Wat doe je?

Bekijk het filmpje Brand! Wat doe je? op brandweeropschool.nl  
(groep 5/6).

Na het kijken schrijven de leerlingen de antwoorden op de vragen in de 
vakjes. De letters uit de gekleurde vakjes vormen samen een woord.

Antwoorden:
1 Brandoefening
2 Rook
3 Achter
4 groNd
5 nooDuitgang
6 Water
7 buitEn
8 ziEn
9 tRap

Geheim woord: brandweer 

wat doe jij 
bij brand?9

Hieronder zie je twee plattegronden. In de woonkamer is brand  
ontstaan. De brand gebruikt alle zuurstof in de ruimte en wordt  
daardoor steeds groter. Er komt ook steeds meer rook in het huis.

Teken in beide plattegronden 
hoe de rook en de brand 
zich in de eerste 3 minuten 
door het huis verspreiden.

Let op: de brand en rook 
gaan de eerste 3 minuten 
niet door de muren heen, 
maar wel door open deuren.

Op het moment dat de 
brand uitbreekt ben jij in 
de slaapkamer naast de 
deur naar het portiek.

In welk huis heb je de 
meeste tijd om op tijd 
veilig buiten te komen?

A  het huis met de  
binnendeuren dicht

B  het huis met de  
binnendeuren open

13

OPDRACHT
Probeer thuis eens zo  
snel mogelijk buiten  
te komen. 

Vanaf je slaapkamer. Met je ogen dicht.  
Hoe lang doe je daar over? 

En als je ook nog eens laag bij de grond blijft?

OPDRACHT 
Samen met je ouders of verzorgers 
maak je een vluchtplan voor thuis.  
De afspraken die jullie met elkaar 
maken helpen jou en je huisgenoten 
bij brand snel in veiligheid te komen. 
Noem de dingen die je afspreekt in je 
vluchtplan thuis. 

Waarom kun je geen spullen meenemen 
tijdens het vluchten?

Waarom blijf je laag bij de grond als er rook is 
in een ruimte?

Waarom doe je de binnendeuren dicht in je 
huis als je gaat slapen?

CHECK:
hebben jullie thuis  

de binnendeuren 

dicht als je  

gaat slapen?

minuten

minuten

12

De brand is sneller 
dan de brandweer
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In geval van nood bel je 1-1-2. Dat is het centrale alarmnummer 
voor politie, brandweer en ambulance. De centralist neemt de 
telefoon op en stelt je een paar vragen. Daarna verbindt hij of  
zij je door met de brandweer, de politie of de ambulance.  
Zij sturen zo snel mogelijk hulp! 

•  Wie ben je en van wie heb je hulp  
nodig? (brandweer, ambulance of politie)

•  Waar is het noodgeval? (waar ben je: provincie, plaats,  
straatnaam, huisnummer)

•  Wat is er gebeurd?
•  Waarom is het een noodgeval?
•  Wacht tot alle vragen gesteld zijn.11--11--22

Oh nee.... brand! Wat nu? 
OPDRACHT
Weet jij wat je als eerste moet doen? Nummer de plaatjes in de 
goede volgorde. Vul de cijfers 1 tot en met 5 in.

OPDRACHT
Wanneer bel je 1-1-2? Schrijf drie situaties op en bespreek ze met je klas.

Als je voor de grap 
naar het noodnummer 
112 belt, dan... 

kunnen mensen die 
echt hulp nodig 
hebben de centralist 
niet bereiken.

zal de centralist van 
de alarmcentrale 
aan de andere kant 
van de lijn hard 
lachen.

gebeurt er niets.

A

 
 B

C

Wie mag er naar het 
alarmnummer 112 
bellen?

Alleen  
volwassenen 

Alleen  
een dokter 

Iedereen die  
dringend hulp  
nodig heeft

A
 

 B

C

Je bent op vakantie 
in Frankrijk, er is 
iemand gewond 
geraakt. Wat doe je?

Je belt naar je 
ouders om hulp te 
vragen.

Je belt naar het 
noodnummer 112.

Je doet alsof je de 
gewonde persoon 
niet ziet.

A

 
 B

C

Wanneer mag je ophan-
gen als je belt naar het 
noodnummer 112?

Als de centralist  
van de alarm
centrale zegt dat je 
mag ophangen.

Je mag ophangen 
wanneer je dat wilt.

Je mag ophangen 
zodra je het adres 
hebt gegeven.

A

 
 B

C

Wat moet je zeker 
vertellen als je naar het 
noodnummer 112 belt?

Waar je bent

Wat er is gebeurd

WIE je bent

ALLEDRIE

A
 

 B

C

1 1 2

D

10
wat weetjij van het noodnummer

1.1.2.

BEL

14 15

Wist je dat...
...veel mensen voor de  grap 1-1-2 bellen? Daardoor houden ze de telefoonlijn bezet en kunnen mensen die écht hulp nodig hebben, minder snel geholpen worden. Bel dus nooit 1-1-2 als het niet  

nodig is!

Bespreek de 

antwoorden in  

de klas 

DIT VERTEL JE 
ALS JE 1-1-2 BELT

(WE NOEMEN DIT DE 5 W’S)

Wat gebeurt er als je de brandweer belt?
Bekijk het filmpje op brandweeropschool.nl

De meldkamer van 1-1-2 verwerkt 
wel 200 telefoontjes per dag! 

In geval van nood bel je 1-1-2. Dat is het centrale alarmnummer 
voor politie, brandweer en ambulance. De centralist neemt de 
telefoon op en stelt je een paar vragen. Daarna verbindt hij of  
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•  Wacht tot alle vragen gesteld zijn.11--11--22
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112 belt, dan... 
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vertellen als je naar het 
noodnummer 112 belt?
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WIE je bent

ALLEDRIE
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10
wat weetjij van het noodnummer ?

1.1.2.

BEL

14 15

Wist je dat...
...veel mensen voor de  grap 1-1-2 bellen? Daardoor houden ze de telefoonlijn bezet en kunnen mensen die écht hulp nodig hebben, minder snel geholpen worden. Bel dus nooit 1-1-2 als het niet  

nodig is!

Bespreek de 

antwoorden in  

de klas 

DIT VERTEL JE 
ALS JE 1-1-2 BELT

(WE NOEMEN DIT DE 5 W’S)

Wat gebeurt er als je de brandweer belt?
Bekijk het filmpje op brandweeropschool.nl

De meldkamer van 1-1-2 verwerkt 
wel 200 telefoontjes per dag! 

HOOFDSTUK 10/ PAG. 14
Bel 112
Weten de leerlingen welk nummer ze moeten bellen in geval van nood? 
Vraag de leerlingen wie weleens 112 heeft gebeld.
Wat zeg je dan? Je noemt de 5 w’s: Wie ben je en wie wil je spreken, 
brandweer, ambulance of politie, Waar is het noodgeval, Wat is er 
gebeurd? Waarom is het een noodgeval? Wacht tot alle vragen gesteld 
zijn. Laat de leerlingen dit oefenen in tweetallen. De een is de  
medewerker van de meldkamer, de ander belt.

Waarom moet je nooit voor de grap 112 bellen? Lees de Wist je dat…  
Weten de leerlingen dat het zelfs strafbaar is om 112 te bellen als dit niet 
nodig is?

OPDRACHT 112
Wanneer bel je 112? De leerlingen schrijven drie situaties op en bespreken 
de antwoorden met de klas. 
•   Je belt 112 alleen als er een noodsituatie is. Bijvoorbeeld een aanrijding 

en je staat op een gevaarlijke plek, je ziet dat een auto wordt open-
gebroken, je wordt bedreigd of iemand is in levensgevaar. 

•   Je belt niet als je een botsing hebt gehad maar niemand gewond is, als 
je ziet dat er ergens ingebroken is, maar de daders zijn al weg (in beide 
gevallen bel je de politie), of als bijvoorbeeld de elektriciteit is uitgevallen 
(dan bel je de energieleverancier).

OPDRACHT OH NEE…BRAND! WAT NU?
Wat moet je als eerste doen bij brand? De leerlingen zetten de tekeningen 
in de goede volgorde.

Antwoord: 4-5-2-1-3

Je ontdekt brand. Ga weg bij de brand. Doe de deur achter je dicht. 
Waarschuw je huisgenoten en ga naar buiten. Buiten bel je 112 en  
wacht op de brandweer.

HOOFDSTUK 10/ PAG. 15
Wat weet jij van het noodnummer?
De leerlingen testen hun kennis over noodnummer 112 door vijf vragen te 
beantwoorden. Bespreek de antwoorden klassikaal.

Antwoorden:
Als je voor de grap 112 belt, dan … A
Je bent op vakantie in Frankrijk, er is iemand gewond geraakt. Wat doe je? B
Wanneer mag je ophangen als je belt naar 112? A
Wie mag er naar het noodnummer 112 bellen? C
Wat moet je zeker vertellen als je naar 112 belt? D

Wat gebeurt er als je de brandweer belt? Bekijk het filmpje op 
brandweeropschool.nl

PAG. 16
Klaar? 
 Puzzelen maar! 
Woordzoeker
De leerlingen zoeken in de woordzoeker de veertien woorden die met 
de brandweer te maken hebben. De leerlingen zetten de overgebleven 
letters/cijfers achter elkaar.

Antwoorden:
•   112 bel je niet voor de lol.
•   Dan houd je de telefoonlijn bezet en kunnen mensen die echt hulp 

nodig hebben niet geholpen worden.  

Tekenen
De leerlingen tekenen Billy Brandkraan zo goed mogelijk na en kleuren 
hun tekening daarna in.

Brandweermop
MAX: ‘Mijn moeder is soms net een 
brandweerwagen.’
LISA: ‘Waarom?’
MAX: ‘Ze klinkt als een sirene. 
Doe-dit-doe-dat-doe-dit-doe-dat.’

112
BELLEN 
BRANDWEER
POLITIE
VERDACHT
144
BOETE

MISDRIJF 
SPOED
AMBULANCE
BRAND
ONGELUK
STRAF

woordzoeker 
Zoek de woorden in de puzzel. Ze kunnen 
van links naar rechts, van rechts naar 
links, van boven naar beneden en schuin 
staan.

R  T  H  C  A  D  R  E  V  E 

1  E  D  N  A  R  B  1  2  C

2  B  E  N  B  E  L  J  4  N 

E  1  N  W  E  O  I  E  4  A 

T  V  1  O  D  L  E  O  1  L 

F  A  R  T  S  N  L  T  R  U 

D  D  E  O  P  S  A  E  E  B

P  O  L  I  T  I  E  R  B  M 

K  U  L  E  G  N  O  E  B  A 

L  F  IJ  R  D  S  I  M  O  L 

tekenen 
Kun jij het 
plaatje  
van Billy 
natekenen? 
Gebruik  
de lijnen! 
Inkleuren 
mag daarna 
natuurlijk 
ook.

Zet de overgebleven letters/cijfers 
achter elkaar. 

Wat heb je ontdekt?

Leg uit waarom dit is:

klaar? 
puzzelen maar!

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.

EINDQUIZ
Weet jij alles over de brandweer? Ga naar www.brandweeropschool.nl 

en test jezelf!
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Brandweer online
Tijdens het maken van het werk boekje raadpleeg je regelmatig 
de website brandweeropschool.nl voor begeleidende filmpjes, 

audio fragmenten en extra informatie. 

Als de leerlingen het werkboekje uit hebben, kunnen ze ook nog 
opdrachten maken op de website. Ze kunnen een filmpje over de 
brandweerhelikopter bekijken en twee interactieve opdrachten doen. 
Het is aan te raden om de leerlingen deze opdrachten individueel 
(eventueel thuis) of in kleine groepjes te laten maken.

Ten slotte wordt de kennis die de leerlingen in het werkboekje 
hebben opgedaan, getest aan de hand van quizvragen. Als leerkracht 
kun je ervoor kiezen je groep eenmalig te registreren. Wanneer  
je dit gedaan hebt, ontvang je een schoolcode. Als de leerlingen de 
eindquiz maken, loggen ze in met de code in combinatie met hun 
voornaam en kan de test beginnen. Door elke leerling op deze 
manier te laten inloggen, kun je de leerlingen individueel de eindquiz 
laten maken en het resultaat van elke leerling achteraf bekijken. 
De eindquiz bestaat uit tien meerkeuzevragen. Als normering kun  
je het aantal goede antwoorden laten corresponderen met een 
(rapport)cijfer.

EXTRA ONLINE
Uit het dagboek van een brandweervrouw
In het fotoverhaal maken de leerlingen kennis met brandweervrouw 
Gabriëlle. In het verhaal ontbreken woorden. De leerlingen lezen het 
verhaal en zetten de woorden uit het gele vlak op de juiste plek in de 
tekst. 

Antwoorden:
1 kazerne, ongeluk
2 uitrukpak 
3 melding, alarm, hitte
4 tankautospuit
5 blussen, smeulen

uit het dagboek
van een brand-
weervrouw

Gabriëlle is brandweervrouw. Ze werkt 
op de kazerne en slaapt daar ook.  
Hier lees je wat ze meemaakt tijdens 
haar dienst. Welke woorden moet je 
invullen, denk je?

Terug op de kazerne ben ik eerst gaan douchen en 
eten en daarna snel naar bed gegaan. ’s Nachts 
werd ik nog twee keer wakker vanwege een melding: 
een brand in een container en hulp bij een ongeluk. 
Daarna was ik daarna drie dagen vrij om goed uit  
te rusten voor de volgende dienst.
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Zet deze woorden op de juiste plek  
in het verhaal: 

paspoort
Naam: Gabriëlle 

Beroep: brandweervrouw 

Leukste aan werken bij  
de brandweer: ‘Het is een 
sportief en technisch 
beroep en het werk is elke 
dag anders. Soms moet je 
blussen, soms moet je 
iemand reanimeren.’ 

Minder leuk: ‘Het is zwaar 
werk en je maakt soms 
heftige dingen mee.’ 

 hitte    ongeluk    alarm    

 kazerne    melding    uitrukpak 

 tankautospuit    smeulen    blussen

Vandaag was een drukke dag op de  

Na alle ochtendklusjes, deden we een oefening op 
de binnenplaats. We knipten een auto open. Het is 
goed om dat te oefenen: soms moet de brandweer 
ook mensen redden die vastzitten in een auto na 
een

.

.

1 2

3

5

Toen we aankwamen, zagen we vlammen hoog 
boven de bomen uit komen! Samen met drie andere 
brandweermannen rolde ik de slangen uit en 
begonnen we te 
 . 
Wat was het heet! We zijn een halfuur bezig  
geweest voor de brand uit was. We moesten nog 
wel heel lang nablussen, omdat hout nog bleef 

 .

We zetten de sirene aan en gingen met de 

 
naar de brand. Onderweg horen we altijd wáár de 
brand precies is en of het een hoog of laag gebouw 
is en of er mensen in gevaar zijn. Nu stond er een 
schuur in brand, gelukkig zonder mensen binnen.  
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Na de oefening ging ik nog even sporten in de 
sportzaal van de kazerne. Dat is ook belangrijk:  
je moet fit blijven als je brandweervrouw bent. 
Soms moet je mensen uit een brand halen.  
Die moet je wel kunnen tillen. En de brand
weerslangen en pakken zijn ook zwaar! Het 
    
  

dat we aantrekken als we bijvoorbeeld gaan  
blussen, weegt wel 25 kilo!  

Tijdens het sporten, kregen we ineens een 
  
  . Het
in de kazerne ging af. Ik keek op mijn melder. 
Daarop zie je wat de melding is: een ongeluk,  
brand of iets anders. Het was nu een buitenbrand! 
Snel rende ik naar de bluswagen. Binnen dertig 
seconden had ik mijn uitrukkleding aan. Dat  
zijn laarzen, een stevige broek en jas die tegen

 

kunnen en een helm. 

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.


