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Spreekbeurtkaart:
geheimen van het brandalarm

In een brandveilig gebouw hangen brandmelders. Er zijn  ver schi l -
lende soorten brandmelders, zoals een rookmelder,  hittemelder of
een handmelder. Al deze brandmelders bij elkaar horen bij de  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Deze merkt op dat er brand is. 

Als de brandmeldinstallatie een brand ontdekt heeft, geeft de
installatie dit door aan de  _ _ _ _ _ _ _ _ . Daar kijken ze welke
hulp er nodig is. Het wordt dan doorgegeven aan de verschillende
hulpdiensten. 

Als er brand is, schakelt de centrale de  _ _ _ _ _ _ _ _ _  in. 
De centrale wil dan precies weten wat er gebeurd is of er   
gewon den zijn en waar het is.  

De brandweer komt dan naar de plek van de brand om te 
_ _ _ _ _ _ _ . Dit doen ze door één van de drie onderdelen van 
de branddriehoek weg te nemen. De zuurstof wordt weggehaald,
de temperatuur wordt verlaagd of de brandbare stof wordt
 weggehaald. Hiervoor gebruikt de brandweer verschillende
 soorten blusmiddelen. 

De brandweer blust niet alleen. Ze hebben nog veel meer taken. 
Ze  _ _ _ _ _ _  mensen en dieren en  _ _ _ _ _ _  bij rampen en
ongelukken.

_ p _ p g
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DAT IS SHARELLA.

DIT IS BAS.

2

Kies met wie je mee wilt doen. Heb je zin in
proefjes? Doe dan mee met Bas en Sharella. 
Lees alleen de blauwe bladzijden. 
Wil je de antwoorden opzoeken? 
Doe dan mee met Kim en Chen. 
Lees alleen de groene bladzijden. 

Neem een schrift om de antwoorden 
op te schrijven en tekeningen te 
maken.

Maak alle opdrachten van de 
groene of de blauwe bladzijden 
en vind het codewoord. 

Als je klaar bent, maak dan 
een kopie van de spreekbeurtkaart. 
En vul de codewoorden in.

Als je een spreekbeurt gaat 
houden, gebruik dan de 
spreekbeurtkaart en je schrift.

WIJ HOUDEN VAN 
EXPERIMENTEREN.

DIT IS KIM.
DAT IS CHEN.

ZO ONTDEKKEN 
WE STEEDS IETS NIEUWS.
DOE JE MET ONS MEE?

WIJ VINDEN HET LEUK
OM VAN ALLES OP TE 

ZOEKEN.

IETS PROBEREN
EN DAN KIJKEN WAT
ER GEBEURT. DOE JE

MET ONS MEE?

Wil je ook alles 
weten over 
het brandalarm?
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Bas en Sharella steken graag een kaarsje aan. Dat vinden ze gezellig. Ze weten
dat je op moet passen met vuur. Daarom doen ze heel voorzichtig. Ze moeten
er niet aan denken dat er brand komt. Toch zijn ze eigenlijk wel benieuwd hoe
snel de brandweer op school kan zijn. En hoe weet de brandweer eigenlijk dat
ze moeten komen? Samen met Chen en Kim gaan Bas en Sharella onder-
zoeken wie wat doet bij een brand op school. 

Brand op school. Wie doet wat?
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Hoe wordt een brand in school
opgemerkt?

Ex
pe

rim
en

te
er

Een brandveilig gebouw heeft een goede brandmeldinstallatie.
Zo’n installatie bestaat uit verschillende soorten melders.

• Waar kan een melder op reageren bij brand, denk je? Schrijf je antwoorden op.

De melders gaan piepen. Als mensen in een gebouw dit horen weten ze dat
er brand is. Ze moeten dan zo snel mogelijk de brandweer waarschuwen en
het gebouw uit.

Er is ook nog een handmelder. Deze reageert niet vanzelf op een brand.
Het is een klein rood kastje met glas ervoor. Zodra het glaasje ingedrukt
wordt, geeft de handmelder een melding door.

Zoek de brandmelders bij jou op school.
• Hoeveel melders zijn er?
• Welke soort melders zijn er en waar hangen ze?

Doen de melders het bij jou op school goed?
• Vraag aan je juf of meester of zij ervoor willen

zorgen dat het alarm afgaat.
Waarschuw de andere
kinderen dat het alarm
tijdens het experiment
kan afgaan. Zorg dat je
voor je begint weet hoe je
het alarm kunt uitzetten.

• Wat denk je? Zijn alle ruimtes
op je school binnen het bereik
van een melder?
Of hangen er te weinig melders?

DAT KUN
JE WEL ZEGGEN,

JA!

JA, HET
WERKT!

De _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ merkt op dat er brand is.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Ontdek

Hoe wordt een brand in school 
opgemerkt?
Iedere school in Nederland moet brandveilig zijn. Dat betekent bijvoorbeeld
dat er een brandslang of een blusapparaat, voldoende uitgangen, nood  -
verlichting en brand- of rookmelders in school moeten zijn.

• Maak een plattegrond van het schoolgebouw.
• Loop een rondje door de school en kijk goed rond. Let op alle 

spullen die met de brandveiligheid te maken hebben.
• Geef de spullen aan op je plattegrond. Maak de brandslang of 

blus   apparaten rood, maak de nooduitgangen groen en maak de 
verschillende melders zwart.

Er zijn verschillende soorten melders. 
Rookmelder Bij brand komt veel rook vrij.
De rookmelder is een klein rond apparaat 
aan het plafond dat gaat piepen als er 
rook, en dus ook brand is. Eigenlijk zou
iedere klas een rookmelder moeten hebben. 
Handmelder Als je merkt dat er brand 
is, kun je de handmelder gebruiken. 
De handmelder geeft een alarm melding door
aan de alarmcentrale als het glas ingedrukt is. 
Gasmelder Deze melders kunnen bepaalde
onzichtbare gassen ontdekken die vrijkomen
bij brand. Het zijn gassen die je niet ruikt
maar wel heel gevaarlijk kunnen zijn. 
Hittemelder Waneer de temperatuur 
boven de zestig graden komt, geeft de 
hittemelder een melding.

brand slang blusapparaat nooduitgang handmelder rookmelder

ER HANGEN 
TE WEINIG ROOK-
MELDERS IN DE

SCHOOL. WE ZULLEN DE
SCHOOL SNEL BRAND-
VEILIGER MAKEN. KOM,
WE BEGINNEN IN HET

KEUKENTJE.

NOU, DAT 
LIJKT ME NIET ZO’N
GOED IDEE. ALS JUF
ANS HAAR EITJE GAAT
BAKKEN, PIEPT DE

ROOKMELDER 
METEEN!

De _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  merkt op dat er brand is.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Wat doet de brandmeldinstallatie 
als er brand is?

Ex
pe

rim
en

te
er

De rookmelder gaat piepen. Het brandalarm gaat af. Wat nu? Iedereen moet 
zo snel mogelijk de school uit. Daarvoor is een plan, zodat iedereen weet wat 
hij moet doen. Je noemt dat een ontruimings- of vluchtplan. 

In zo’n plan staat dat je meteen naar buiten moet zonder je jas aan te doen. 
En dat de juf altijd moet kijken of er nog kinderen op de wc zijn. Het plan wordt
één of twee keer per jaar geoefend. Het alarm gaat af, alle kinderen moeten
naar buiten, maar er is geen brand. Dat is een brandoefening. 

Is er bij jou op school een vluchtplan? Ga er naar op zoek en lees het plan. 
• Wat moet jouw klas doen als er brand is? Schrijf het op. 
• Vraag aan je meester of juf of je het plan aan de andere kinderen uit mag

leggen. En of je een brandoefening met de klas mag organiseren.
• Neem bij de brandoefening de tijd op. Is je klas snel genoeg buiten?
• Weet iedereen nu wat hij moet doen bij brand? Of zijn er nog dingen die

anders moeten? Pas het plan dan aan.

• Bij een brandalarm gaan jij en de andere 
kinderen zo snel mogelijk naar buiten.
Maar wie waarschuwt de brandweer?
Schrijf het antwoord op.

De brandweer kan op twee manieren
gewaarschuwd worden.

• In het vluchtplan staat wie de brand -
weer moet bellen. Vaak gebeurt dat
via het alarmnummer 112. 
Iemand van de alarmcentrale 
waarschuwt de brandweer.

• De brandmeldinstallatie waarschuwt
automatisch de alarmcentrale.
Doordat de brandmeldinstallatie een
unieke code heeft, weet de brand-
weer waar ze moeten zijn. 

KLOPT, 
MAAR DAT IS 

BIJ BRAND NIET
BELANGRIJK.

HET IS VEEL 
TE KOUD OM IN MIJN
GYMKLEREN BUITEN 

TE STAAN.

De brandmeldinstallatie geeft dit door aan de

_ _ _ _ _ _ _ _

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _
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Wat doet de brandmeldinstallatie 
als er brand is?

Ontdek

• Hoe weet de brandweer dat er ergens brand is? Wat denk je? 
Schrijf je antwoord op.

Als mensen het alarmnummer 112 bellen komen ze in contact met de alarm-
centrale. De centrale bekijkt welke hulp er nodig is. Ook kan er bij de centrale
een melding doorkomen van een brandmeld installatie. Door de unieke code van
de installatie weet de centrale waar ze de brandweer naar toe moeten sturen.

• Hoe gaat een brandmelding bij jou op school? Zoek het uit en schrijf 
je antwoord op.

Het brandalarm gaat. Er is brand! Wat moet er nu als eerste gebeuren? 
Juist, alle kinderen de school uit! Omdat niet alle kinderen tegelijk door één
deur kunnen, verloopt dat via een plan. Je noemt het een ontruimingsplan of
een vluchtplan. In het plan staat hoe je naar buiten moet lopen en via welke
deur je naar buiten moet. 

• Bekijk het vluchtplan bij jou op school. Pak je plattegrond 
erbij en teken de vluchtroute die jouw klas moet lopen.

• Weet iedereen in de klas welke route dat is? 
Vraag anders aan je meester of juf of je 
het uit mag leggen.

Hieronder staan een aantal regels uit 
een vluchtplan. Welke zijn goed?
Welke zijn fout? 

Als het alarm gaat…
• Doe je je spullen in je tas en 

trek je jas aan voordat je naar 
buiten gaat. goed / fout

• Laat je de kinderen op de wc
rustig zitten. Zij komen wel als
ze klaar zijn. goed / fout

• Blijf je bij je eigen klas zodat 
je juf of meester meteen ziet 
of wie er wel of niet is. 
goed / fout

NEE JUF. 
IK NIET. IK DENK
DAT CHEN NOG 
OP DE WC IS.

IS IEDEREEN 
MET ZIJN BRAND-

MAATJE?

De brandmeldinstallatie geeft dit door aan de

_ _ _ _ _ _ _ _

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _
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Wat doet de centrale als er een 
brandmelding is?

8
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Als er bij de alarmcentrale een brandmelding binnenkomt, moet de centrale zo
precies mogelijk weten wat er gebeurd is. Daarna bepalen ze welke hulpdiensten
ingeschakeld moeten worden. Hulpdiensten zijn de brandweer, de politie en de
ambulance. 

• Welke informatie heeft de alarmcentrale nodig? 

Hiervoor heb je een klasgenoot nodig en twee (nep)telefoons.
• Stel je voor dat er op jullie school brand is. Bespreek met je klasgenoot hoe

de brand is ontstaan en waar de brand is.
• Oefen nu een melding aan de alarmcentrale. Je klasgenoot speelt de centrale.
• Wissel de rollen om.

In de brandweerkazerne stappen de 
brandweermannen – en vrouwen zo
snel mogelijk in de brandweerauto. 
Met de sirene aan rijdt de brandweer-
auto naar de plek van de brand.

• Ga op zoek naar een plattegrond van 
je woonplaats. Maak een kopie van 
het gedeelte waar je school staat en
waar de brandweerkazerne is.

• Bekijk hoe de brandweer naar
school moet rijden. Teken de
route op de kaart.

• Hoe lang denk je dat de
brandweer erover doet om bij
jou op school te zijn?

OKÉ, 
WE OEFENEN EEN 

MELDING AAN DE ALARM-
CENTRALE. WEET JE WAT?

ZULLEN WE DAARVOOR ECHT
112 BELLEN. DAT LIJKT 

ME GAAF!

NEE JÔH! 
JE MAG NOOIT HET

ALARMNUMMER VOOR
NIETS BELLEN. DAAR-
VOOR KAN JE STRAF 

KRIJGEN.

De centrale schakelt de 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  in.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Wat doet de centrale als 
er een brandmelding is?

Ontdek

9

Bij brand wordt als eerste de alarmcentrale gewaar-
schuwd. De mensen van de centrale bekijken wat er 
aan de hand is en waarschu wen de hulpdiensten.

• Welke hulpdiensten kan de centrale inschakelen? Kies uit: 
plantsoenendienst – brandweer – traumahelikopter – spoorwegen –
sportclub – politie – ambulance – duikteam

Ga op zoek naar een krant. Het mag een oude krant zijn. Zoek een bericht op
over een ongeluk. Bijvoorbeeld een botsing of een brand.
• Bekijk of bedenk welke hulpdiensten hierbij hebben geholpen. Schrijf het op.
• Doe hetzelfde bij drie andere berichten.

Voordat de mensen van de alarmcentrale kunnen beslissen welke hulpdien-
sten nodig zijn, hebben ze zo veel mogelijk informatie nodig. Als ze zeker
weten dat het om een echte melding gaat, stellen ze de volgende vragen:
• Waar is het, welke plaats, welke straat?
• Wat is het voor ongeluk?
• Hoe ernstig is het ongeluk?
• Lopen er mensen gevaar?
• Zijn er gewonden?
• Hoeveel gewonden zijn er?
• Wat voor soort verwondingen

hebben de slachtoffers?

Dit moeten ze zo snel mogelijk te
weten komen, want elke minuut telt. 

• Het kan voorkomen dat je een
keer voor school of thuis het
alarmnummer zou moeten
bellen. Zorg daarom dat je 
de adressen weet. Schrijf het 
adres van jouw school en 
van thuis op een briefje of 
leer ze uit je hoofd.

DAT IS WEL 
DUIDELIJK. KIM WIL 
LATER BIJ ÉÉN VAN 
DE HULPDIENSTEN 

WERKEN.

De centrale schakelt de 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  in.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _

TA-TUUTA-TUU 
TA-TUU-TA-TUU! AAN 

DE KANT! IK MOET ZO SNEL
MOGELIJK NAAR HET PLEINTJE. 
ER IS EEN SPIN UIT DE BOOM 

GEVALLEN.
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er Wat doet de brandweer als 

ze weten dat er brand is? 
Voor brand zijn drie dingen nodig: A: zuurstof 
B: brandbare stof, bijvoorbeeld hout, papier, rubber
of benzine C: een ontstekingstemperatuur, dat is de temperatuur waarbij de
stof in brand gaat. Een brand wordt gedoofd door één van deze drie dingen
weg te nemen. 

• Bekijk de tekeningen. Waardoor wordt de
brand gedoofd? Kies uit: 
• De zuurstof wordt weggehaald.
• De temperatuur wordt verlaagd.   
• De brandbare stof is op.

Omdat er verschillende manieren zijn om een brand te doven zijn er ook
verschillende soorten brandblussers. Er zijn brandblussers met:
Water Water blust een brand door afkoeling.
Schuim Een laag schuim bedekt het vuur. Daardoor kan er geen zuurstof 

meer bijkomen.

Soms is er ook een blusdeken. Met de blusdeken kun je de brand afdekken
waardoor je de zuurstof wegneemt.

Welke spullen vind je bij jou op school? 
• Schrijf op hoeveel brandblussers er zijn

en probeer te ontdekken wat er in zit.
• Controleer de houdbaarheidsdatum.
• Is er bij jou op school ook een blus-

deken? In welke situaties gebruik je 
een blusdeken?

• Heb je dingen ontdekt die niet goed
meer zijn? Geef het dan door aan je
meester of juf.

10

MOET 
DIT NOU?

NATUURLIJK! 
HET IS GOED OM DIT
SOORT DINGEN TE

OEFENEN.

1.

2. 3.

De brandweer komt 

_ _ _ _ _ _ _ .

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ 
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Wat doet de brandweer als ze weten 
dat er brand is? 

Ontdek

Voor een brand zijn drie dingen nodig: zuurstof, een brandbare stof en een 
hoge temperatuur. Een brand wordt gedoofd door één van deze drie dingen
weg te halen. De brandweer dooft een brand 
op verschi l lende manieren. Of ze verlagen de 
temperatuur of ze halen de zuurstof weg of 
ze verwijderen de brandbare stof. 

Bijna alle stoffen of materialen kunnen in brand vliegen. Voordat 
de brandweer gaat blussen moeten ze weten wat voor brand het is.
Niet alle branden kunnen met dezelfde blusstof geblust worden. 

Er zijn verschillende brandklassen:
Het blusmiddel is voor het blussen van vaste stoffen, 
zoals hout, papier en textiel. 

Het blusmiddel is voor het blussen van vloeistoffen en stoffen 
die door hitte vloeibaar worden, zoals olie, benzine en vetten.

Het blusmiddel is voor het blussen van 
gassen, zoals aardgas. 

Het blusmiddel is voor het blussen van brandbare 
metalen, zoals magnesium of aluminium.

Het blusmiddel is voor het blussen 
van zeer hete oliën en vetten
van meer dan vijf liter, zoals een
grote frituuroven.

• Loop naar de brandblusser(s) bij
jou op school en schrijf op voor
welke brandklasse de blussers zijn.

• Bekijk de plaatjes. Wat is de 
juiste brandklasse? Schrijf dit 
in je schrift.

SCHIET OP. 
WE MOETEN 
DE BRAND 
BLUSSEN.

JA… EVEN KIJKEN OF 
DEZE BLUSSER WEL VOOR HET 
BLUSSEN VAN STRUIKEN, EH… IK 
BEDOEL VASTE STOFFEN IS.

De brandweer komt 

_ _ _ _ _ _ _ .

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ 

a.

b.

c.

d.
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Wat doet de brandweer nog meer?
De brandweer doet veel meer dan alleen het blussen van branden.

• Ze halen mensen uit een autowrak met speciaal gereedschap zoals grote
scharen en klemmen. 

• Ze helpen bij overstromingen. Met waterpompen halen ze het water uit
ondergelopen kelders en huizen.

• Ze helpen bij het opruimen van gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld wanneer
een vrachtwagen met benzine een ongeluk krijgt.

• Schrijf de zinnen die waar zijn over in je schrift. 
De brandweer: 
• haalt katten uit een boom.
• brengt slachtoffers naar het ziekenhuis.
• maakt foto’s van de brand.
• redt een paard dat in het water is gevallen.
• helpt bij de geboorte van een kalfje. 

Zorg voor twee of drie verschillende kranten. 
Het mogen ook oude kranten zijn.
• Ga op zoek naar krantenberichten waarin

de brandweer genoemd wordt.
• Wat staat er over de brandweer in 

het bericht? Wat heeft de brandweer
gedaan? Schrijf het op. Het leukste 
is als je zo veel mogelijk verschillende
taken kunt vinden.

Lijkt het je ook leuk werk om mensen 
en dieren in nood te helpen en om
branden te blussen? Dan kun je later bij
de brandweer gaan werken. Je kunt met
de opleiding beginnen als je tussen de
twintig en dertig jaar oud bent. 

Wil je niet zo lang wachten? 
Er bestaat ook een jeugdbrandweer. 
Misschien ook wel bij jou in de buurt.

Ex
pe

rim
en

te
er

DIE HEBBEN 
HET VEEL TE DRUK. 
ALS JE ZO BEZORGD 

BENT, DAN PAK JE TOCH
ZELF EEN LADDER. OF

DURF JIJ MISSCHIEN NIET 
NAAR BOVEN?

KIJK, DIE KAT 
DURFT NIET MEER 

NAAR BENEDEN. IK BEL 
SNEL HET ALARMNUMMER
ZODAT DE BRANDWEER 
KAN KOMEN HELPEN.

De brandweer doet veel meer dan blussen. 

Ze  _ _ _ _ _ _  mensen en dieren en  _ _ _ _ _ _  bij rampen en ongelukken.

Codewoord: _ _ _ _ _ _  en  _ _ _ _ _ _ 
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• Behalve branden blussen doet de brandweer nog veel meer. 
Bekijk de plaatjes. Kun je nog andere taken bedenken? 
Schrijf er in ieder geval drie op.

De brandweer helpt ook dieren in nood. Of mensen die door een ongeluk in
een auto vastzitten. Ze helpen bij het oprui men van gevaarlijke stoffen zoals 
benzine. En ze zijn er bij overstromingen. Ook werken er bij de brandweer
duikers die mensen uit een auto kunnen halen.

Mensen die bij de brandweer werken hebben 24 uur achter elkaar dienst. Ze
zijn 24 uur op de kazerne om te werken, te oefenen, te sporten, te eten en te
slapen. Gaat het alarm af, dan trekken ze zo snel mogelijk hun brandweerpak
aan en gaan ze met de brandweerauto op weg naar de brand. 

Wat doet de brandweer nog meer? Ontdek

De brandweer doet veel meer dan blussen. 

Ze _ _ _ _ _ _  mensen en dieren en  _ _ _ _ _ _  bij rampen en ongelukken.

Codewoord: _ _ _ _ _ _  en  _ _ _ _ _ _ 
13

Vraag een klasgenoot om je te helpen.
• Ga op zoek naar verkleedkleren. 

Je hebt nodig: een broek, trui en hoed. 
Leg ook je eigen jas en schoenen er bij.

• Doe nu zo snel mogelijk alle kleren aan.
Je klasgenoot kijkt op een klok, horloge
of stopwatch hoe lang je erover doet.

• Doe het nog een keer en probeer je nu
nog sneller aan te kleden.

• Wissel daarna van beurt.

Sommige brandweerkazernes hebben 
ook een speciale afdeling voor kinderen, 
de jeugdbrandweer. Daar leer je alles over
het werk van de brandweer. Je neemt een
kijkje op de brandweer  kazerne en je mag
ook oefenen met blussen.

WAT DOE 
JE NOU? WE TESTEN 
HOE SNEL IK ME AAN
KAN KLEDEN, NIET HOE
SNEL IK ME DAARNA

WEER UITKLEED! 

‘HUP, HUP! 
SCHIET OP. JE ZIT 
NOG ONDER DE 

MINUUT.’

OTIB_Boekje_Brandalarm_def  13-03-2008  15:42  Pagina 13



Op school hangen verschillende brandmeldinstallaties. Als er brand is, stuurt 
de installatie een signaal naar de alarmcentrale. De alarmcentrale waarschuwt
de brandweer. Ondertussen gaat iedereen zo snel mogelijk de school uit. 
Dat gaat volgens een vluchtplan dat een paar keer per jaar geoefend wordt.
De mensen van de brandweer springen zo snel mogelijk in de brandweerauto
en rijden met loeiende sirenes naar de brand. Ze blussen de brand met
verschillende blusapparaten. Dat hangt af van wat er in brand staat. 

• Teken de puzzel in je schrift. Beantwoord de vragen. 
Zet de antwoorden in de puzzel.

1. Wat is de belangrijkste taak van de brandweer?
2. Welke melder reageert op rook?
3. Bij brand moet iedereen zo snel mogelijk de school uit. 

Daarvoor is een plan. Hoe heet zo’n plan?
4. Wie krijg je aan de lijn als je 112 belt?
5. Wie moet er zo snel mogelijk komen als er brand is?

Welk woord staat er van boven naar beneden?

Wie doet wat bij brand op school?

14

1.
2.

3.
4.

5.
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Brand op school. Wie doet wat?

Help de school staat in brand! De brandweer moet zo snel mogelijk komen.
Wat gebeurt er allemaal als er brand is?
• Schrijf de nummers van de tekeningen op. Schrijf erachter wat 

er precies gebeurt. 
• Gebruik in ieder geval de woorden: brandalarm, alarmcentrale,

brandweer, brandweerauto, vluchtplan en blussen.

1 2 3

6 5 4

7 8 9
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Jij als brandmeester
Sharella, Bas, Chen en Kim zijn brandmeester. Zij controleren of de school brand-
veilig is en of iedereen het vluchtplan kent. Ben jij ook brandmeester? Kijk wat
Sharella, Bas, Kim en Chen doen. Dan weet je wat je taak is.

• Bekijk of je school brandveilig is.
• Controleer of alle uitgangen op school vrij zijn. 
• Bekijk de blusapparaten en controleer de houdbaarheidsdatum.
• Zijn er genoeg blusspullen op school?

Controle DOOR DE 
STOELEN IS DEZE 
NOODUITGANG NIET 
TE GEBRUIKEN.

DIT IS NIET 
VEILIG. IK SCHRIJF OP
DAT WE DE STOELEN
OP MOETEN RUIMEN.

WAT IS DE 
HOUDBAARHEIDSDATUM 

VAN HET BLUSAPPARAAT? 
DAN KUNNEN WE DAT AAN 

DE JUF DOORGEVEN. 

• Bekijk het vluchtplan van school. Is het plan compleet? Weet iedereen wat
hij /  zij moet doen bij een brandalarm?

• Organiseer samen met je juf of meester een brandoefening. Bekijk hoe het
gaat en neem de tijd op.

• Wat kan er nog verbeterd worden aan het vluchtplan?

KIJK, HIER STAAT 
DAT GROEP 5 VIA DE

ACHTERDEUR DE
SCHOOL UIT MOET.

BIJ DE 
BRANDOEFENING 

LIEPEN ZE GEWOON DOOR 
DE VOORDEUR. DAT IS NIET
GOED. KOM WE GAAN NAAR
GROEP 5 OM HET VLUCHT-

PLAN UIT TE LEGGEN. 

16

OKÉ, 
ALLEEN WIJ 

EN DE JUF WETEN 
DAT HET OM EEN
OEFENING GAAT.

IK BEN BENIEUWD 
HOE SNEL DE SCHOOL 

LEEG IS. IK NEEM 
DE TIJD OP.

Brandoefening
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DE BLUSDEKEN 
HAALT DE ZUURSTOF 

WEG.

WE ZULLEN 
LATEN ZIEN HOE 

JE EEN BLUSDEKEN 
MOET GEBRUIKEN

Tips

LAAT 
ELEKTRISCHE 

APPARATEN NOOIT OP
STAND-BY STAAN. ALS
EEN APPARAAT VAN
BINNEN ERG STOFFIG 

IS, KAN BRAND 
ONTSTAAN. 

WE WILLEN 
WAT TIPS GEVEN 

HOE JE BRAND KAN
VOORKOMEN.

Verzamel verschillende tips over brandveiligheid. Denk daarbij aan:
• Hoe gebruik je een blusapparaat?
• Welk nummer moet je bellen bij brand?
• Hoe kun je brand voorkomen?
• Schrijf je tips op.
• Vertel de tips aan de kinderen van je groep. Of aan de kinderen van 

een andere groep.
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Wat moet je doen als er brand is in je huis? Er zijn brandregels opgesteld, zodat
je makkelijk kunt onthouden wat je moet doen als er brand uitbreekt. 

Wist je dit al?

HÉ, WAT ZIJN 
JULLIE NOU AAN 

HET DOEN?

WE MOETEN 
NATUURLIJK GOED 
BLIJVEN OEFENEN.

18

De zeven brandregels zijn:
1. Blijf rustig. 
2. Houd deuren en ramen zoveel mogelijk gesloten: doe de deur achter 

je dicht. Een deur houdt namelijk brand tegen en
geeft jou dus meer tijd om weg te komen. 

3. Waarschuw de andere mensen in het huis. 
4. Vlucht volgens je vluchtplan. 
5. Blijf dicht bij de grond. De rook stijgt op, dus hoe

lager je bij de grond blijft, hoe minder rook je inademt. 
6. Als je in een flat woont: neem de trap, ga nooit met 

de lift als er brand is. 
7. Bel als je buiten het huis bent meteen de brandweer op telefoonnummer 1-1-2. 

Je kunt met je mobiele telefoon altijd 1-1-2 bellen. Ook als je geen bel   tegoed of
SIM-kaart hebt. 
Als je een handmelder indrukt en de brandweer komt voor niets, moet je de rit
van de brandweer betalen.

Er zijn nu niet veel geheimen meer over het brandalarm op school. En op de
spreekbeurtkaart kun je alles nog eens nalezen. Wil je meer weten? 
Kijk op de volgende internetsites:
http://www.nationalekidskrant.nl/nkk/brand_games.php
http://www.brandweer.nl/cms/show/id=150828
http://www.brandblusserinfosite.nl/new_page_18.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Meldkamer

WIJ ZIJN LID 
VAN DE JEUGD-
BRANDWEER.
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