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Waar rook is…
�
Beste leerkracht,
�

De cijfers liegen er niet om: elk jaar lopen zowat 300 kinderen zware brandwonden op en sterven er 120 mensen 

(waaronder ook kinderen) in een brand. Het leed dat uit een brand voortvloeit is onbeschrijflijk. 

Daarom heeft het Provinciaal VeiligheidsInstituut dit educatief project voor de lagere school in elkaar gebokst. 

Het is een compleet preventiepakket op maat van het lager onderwijs dat kinderen spelenderwijs een aantal prin-
cipes bijbrengt waardoor zij brand en brandwonden kunnen vermijden. Want, dat is een belangrijke eerste stap: 

kinderen bewustmaken van de gevaren en leren hoe zij moeten reageren als er toch iets mis gaat.
�

We willen kinderen op school iets leren en de preventielijn ook doortrekken naar de thuissituatie. Daar gebeuren 

immers de meeste ongelukken met brand en brandwonden als gevolg. We willen via de kinderen ook de ouders 

bewust maken. Zij moeten ervoor zorgen dat de kinderen opgroeien in een veilige omgeving. Daarom zijn er aan 

deze leskoffer ook een prentenboek, een checklist, een brandveiligheidscontract, een folder voor de ouders en 

een diploma verbonden. Allemaal zaken die de kinderen naar huis meenemen en die het project thuis laten ver-
derleven en de preventieboodschap daar laten doordringen.
�

Deze educatieve koffer brand! brand! brand! is geschikt voor de eerste graad lager onderwijs en maakt deel uit 

van een groter project dat ook voorziet in leskoffers voor de tweede en derde graad. Aarzel dus niet om uw col-
lega’s warm te maken voor dit project.
�

Veel succes en onthou: 


Speel niet met vuur, voorkom brand én brandwonden! 

handleiding eerste graad | waar rook is... | 03 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Inhoud
�
Brand! Brand! Brand! ...................................................................................... 01
�
Colofon ......................................................................................................... 02
�
Waar rook is… ............................................................................................. 03
�
Inhoud ......................................................................................................... 04
�
Doelstellingen ............................................................................................... 05
�
Concept......................................................................................................... 05
�
Brandkaart, Diploma, Checklist ...................................................................... 06
�
Methodiek 1: poster brandweerhulp en prentenverhaal Brand! Brand! Brand! ... 07
�
Methodiek 2: spel Brandpuzzel ....................................................................... 09
�
Methodiek 3: spel Het Spel van Spuit ................................................................ 11
�
Methodiek 4: werkvormen brandwonden.......................................................... 13
�
Achtergrondinformatie.................................................................................... 21
�
Lessuggesties ............................................................................................... 27
�
Boekentips .................................................................................................... 29
�
Internet ........................................................................................................ 29
�

handleiding eerste graad | inhoud04 | 



100818_affiche.indd   1

23/08/10   16:28

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

             

 

 

Doelstellingen
�
Deze leskoffer kan kaderen in de lessen wereldoriëntatie of gebruikt worden in een projectweek. Wij stellen bij 
het project volgende doelen voorop: 

de leerlingen: 
+	�herkennen onveilige situaties die tot brand kunnen leiden, 

+	�kennen de mogelijke gevolgen van brand, 

+	�kennen maatregelen om brand te voorkomen, 

+	�hebben elementaire kennis over brandwonden en Eerste Hulp Bij Brandwonden, 

+	�kennen een aantal veel voorkomende oorzaken van brand. 

+	�beseffen uit welke elementen brand bestaat en krijgen zo inzicht in het ontstaan, voorkomen en blussen van 
een brand, 

+	�weten hoe je moet handelen als er brand is, 

+	�kunnen zichzelf in veiligheid brengen bij een brand, 

+	�weten wat er op hun school geregeld is met betrekking tot brand. 

De kinderen hebben een positief beïnvloedende voorbeeldfunctie op hun ouders 
(broers en zussen) waardoor er thuis gewerkt wordt aan een brand- en brandwondenveilige omgeving. 

Concept 
De methodieken in deze leskoffer zijn ingebed in een leuk concept dat de kinderen 
zeker zal aanspreken. 
We introduceren Boris de brandweerman, een moedige spuitgast die van aan-
pakken weet. Zijn hulpje is de klungelige brandweerslang Spuit. Aan dat hulpje 
heeft hij niet veel, daarom is Boris op zoek naar nieuwe brandweerhulpjes. 
Hij doet een oproep aan de leerlingen via een affiche die in de klas hangt: wie 
wordt zijn brandweerhulp? Wie is een held en wil de handen uit de mouwen 
steken? Wie is sterk en sportief? Wie staat klaar bij gevaar? Wie staat sexy in 
een brandweerpak? 
De leerlingen kunnen bewijzen over de nodige kwaliteiten te beschikken door 
de vijf methodieken in de leskoffer te doorlopen. Winnen of de juiste oplos-
singen vinden is niet belangrijk, meedoen en je inzetten, zijn dat des te meer. 

Veel succes met de opleiding van de kleine brandweerhulpen! 

Je bent held én helper
Je staat klaar bij gevaarJe bent sterk en sportief

Je ziet er sexy uit in een brandweerpak!! 
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Speel niet met vuur,
doe mee met ‘Brand! Brand! Brand!’en haal je diploma van Brandweerhulp 
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diploma 

Brandkaart
�
Voor elke afgewerkt onderdeel krijgen de leerlingen een kruisje op hun Brandkaart, dit 
is een soort scorekaart waarop je bijhoudt wie de opdrachten heeft volbracht. Een volle 
scorekaart geeft recht op het diploma van brandweerhulp. 

Introduceer de Brandkaart na het verhaal en het groepsgesprek. Leg uit dat daarop 
wordt bijgehouden of zij zich voldoende inzetten voor de opdrachten en het project. 
Wie 4 kruisjes heeft op zijn Brandkaart, verdient het diploma van Brandweerhulp. 

brandkaart 

‘brandpuzzels’ gemaakt. 

Proficiat! Je hebt de cursus ‘Brand! Brand! Brand!’ goed gevolgd.

Je verdient het diploma van brandweerhulp! 

1ste graad 

van _________________ 

‘Spel van Spuit’ gespeeld. 

Werkblaadjes over

brandwonden gemaakt. 

brandveiligheidscontract

voor thuis afgesloten. 

20 m
in. 

lauw
water-> 

Diploma 
Elke leerling die goed heeft meegewerkt (zie Brandkaart) krijgt op het einde 

van het project een Diploma. 

Belangrijk is wel dat ook de checklist met brandveiligheidscontract zijn 

ingevuld en ondertekend.
�

Checklist/

Hierbij verklaart Boris Brandweerman dat 
_______________________________________________________________________________________________________________________uit klas/groep ______________________________________________

met succes alle opdrachten van het
project 	 heeft volbracht
en goed weet hoe je brand en brandwonden kanvoorkomen. 

b r a n d w e e r h u l p 

Speel	niet	met	vuur,	voorkom	brand	én	brandwonden! 

100817_diploma_druk.i 

brandveiligheidscontract
�
Elke leerling krijgt een checklist/brandveiligheidscontract mee naar huis. Bedoeling is dat er in het eigen huis 
met mama of papa wordt gekeken welke brandveiligheidsmaatregelen al zijn 

genomen en welke nog kunnen worden ingevoerd. 

Het kind en de ouder(s) ondertekenen samen het contract waarin zij beloven 

de inspanningen vol te houden of op te voeren. De leerlingen mogen het con-
tract houden als geheugensteuntje. Je kan na een half jaar hier nog eens op 

terugkomen. 


Ouders krijgen bovendien de kans om tijdens de rookmeldercampagne 

2010-2012 een rookmelder aan te schaffen aan een interessante prijs 

via www.mijnrookmelder.be.
�

Speciaal voor scholen organiseren we tijdens deze campagne een wedstrijd 

met een prijs voor de beste klas en een prijs voor de beste school die de beste, 

origineelste, effectiefste actie ondernam om haar ouders te stimuleren effectief 

rookmelders aan te schaffen. 

Meer info i.v.m. deze wedstrijd vind je op de pagina van brand! brand! brand! op www.provant.be/pvi.
�
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Je bent held én helper
Je staat klaar bij gevaar

Je bent sterk en sportief
Je ziet er sexy uit in een brandweerpak!! 
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Speel niet met vuur, 
doe mee met ‘Brand! Brand! Brand!’ 
en haal je diploma van Brandweerhulp 

brandkaart 
‘brandpuzzels’ gemaakt. 

Proficiat! Je hebt de cursus ‘Brand! Brand! Brand!’ goed gevolgd.
Je verdient het diploma van brandweerhulp! 

1ste graad 

van _________________ 

‘Spel van Spuit’ gespeeld. 

Werkblaadjes over
brandwonden gemaakt. 

brandveiligheidscontractvoor thuis afgesloten. 

20 m
in. 

lauw
water-> 

Methodiek 1: 
poster brandweerhulp

en prentenverhaal
Brand! Brand! Brand! 
dit heb je nodig 
+	�Poster met oproep voor brandweerhulp. 

+	�Prenten van het verhaal. 

+	�Prentenboekje voor elk kind. 

+	�Brandkaart voor elk kind. 

doel 
+	�Deze methodiek dient om het thema brand en brandwonden te introduceren bij de 

leerlingen en verloopt in twee stappen. 

+	�Inleiding op de verschillende onderdelen van de leskoffer. 

+	�De kinderen enthousiast maken. 
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stap 1 
Hang de poster ‘Word jij mijn brandweerhulp?’ in de klas. Doe dit voor de kinderen de klas binnenkomen, zodat zij 

nieuwsgierig worden van zodra zij in de klas komen. 

Geef de kinderen eventjes tijd om de poster te bekijken en start dan een kort groepsgesprek.
�

groepsgesprek 
+	�Waarover gaat de poster? 

+	�Wat denken jullie dat een brandweerhulp moet doen? 

+	�Wat moet een brandweerhulp kennen en weten? 

+	�Wie van jullie wil er brandweerhulp worden? 

+	�Waarom wel? Waarom niet? 

+	�Vertel de kinderen dat ze worden opgeleid tot brandweerhulp tijdens dit project. 

+	�Overloop samen de opleiding tot brandweerhulp. Wat gaan jullie doen om het diploma te halen? 
+	�Leren wat brand is, hoe het ontstaat, wat gevaarlijke situaties zijn. 
+	�Leren hoe je brand kan voorkomen. 
+	�Leren wat je moet doen als er toch brand is. 
+	�Leren wat je moet doen om brandwonden te voorkomen en om brandwonden te verzorgen. 
+	�Samen met mama en of papa kijken of jullie huis wel brandveilig is.  

Zie ook achtergrondinformatie op p. 21 en lessuggesties op p. 27-28. 

stap 2 
Lees het prentenverhaal voor aan de kinderen. Gebruik de grote prenten zodat iedereen goed kan volgen. Elk kind 

krijgt na afloop een eigen boekje met het verhaal voor thuis.
�
Naar aanleiding van het verhaal worden er in groep een aantal zaken over brand besproken.
�

groepsgesprek 
+	�Wat is er aan de hand in het verhaal? 

+	�Wat is de oorzaak van de brand? 

+	�Wie kwam ter hulp? 

+	�Heb je dit ook al eens meegemaakt? 

+	�Heb je (thuis, in jeugdbeweging, bij familie…) al situaties gezien die ook gevaarlijk waren, waarbij brand zou 
kunnen ontstaan? 

+	�Ken je iemand die een brand heeft meegemaakt? 

+	�Hoe is het toen afgelopen? 

+	�Wat zou jij willen dat er gered wordt als je huis in brand stond? 

+	�Zou er bij jou thuis of op school brand kunnen uitbreken? Waarom wel? Waarom niet? 

+	�Wat zou je thuis of op school kunnen doen om de situatie veiliger te maken? 

+	�Wat zou jij het ergste vinden als er op school of thuis brand zou zijn? 
Zie ook lessuggesties op p. 27. 
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Methodiek 2: 
spel Brandpuzzel 
dit heb je nodig 
+	�De vuurdriehoek (op achterkant van de poster). 

+	�De 5 puzzels, in 5 verschillende stoffen zakjes. 
+ puzzel 1: haardroger + barbecuerooster met brandspiritus + lucifervlam 
+	�puzzel 2: open keukenraam + fles olie + frietketel met hoge thermostaat 
+	�puzzel 3: open raam + sjaaltje over lampenkap + gloeilamp in lampje 
+	�puzzel 4: ventilator + knuffel + twee ‘blote’ draden aan stekkerdoos 
+	�puzzel 5: wind + houtstapel + vuurwerkpijl 

+	�Zandloper 

doel 
+	�Begrijpen van de vuurdriehoek. 

+	�Toepassen van de principes van de vuurdriehoek. 

puzzelen 
+	�Verdeel de klasgroep in 5 groepjes. Elk groepje krijgt een zakje met puzzelstukken. 

+	�Plaats de zandloper goed zichtbaar voor iedereen in de klas. 

+	�Geef een startsignaal en draai de zandloper om. 
Elk groepje mag nu het zakje leegschudden en beginnen puzzelen. 

+	�De groepen proberen hun puzzel binnen de tijd te maken. 
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oplossing:
+ puzzel 1: haardroger (Z) + barbecuerooster met brandspiritus (B) + lucifervlam (E). 

+ puzzel 2: open keukenraam (Z) + fles olie (B) + frietketel met hoge thermostaat (E). 

+ puzzel 3: open raam (Z) + sjaaltje over lampenkap (B) + gloeilamp in lampje (E). 

+ puzzel 4: ventilator (Z) + knuffel (B) + twee ‘blote’ draden aan stekkerdoos (E). 

+ puzzel 5: wind (Z) + houtstapel (B) + vuurwerkpijl (E). 

oefening 
+	�De puzzels blijven op tafel liggen om te oefenen. Je kan de prenten ook aan het bord hangen, maak daarvoor 

een print van ‘Puzzels’ op de dvd Extra’s. 

+	�Wat zien de leerlingen? Het zijn driehoeken met drie duidelijk te onderscheiden kleurdelen. 

+	�Wat staat er zoal in de verschillende kleurdelen? Het kan nuttig zijn om dit lijstje op bord te schrijven. 

+	�Neem er nu ook de vuurdriehoek bij (op de achterkant van de poster) en link de puzzels op tafel aan die vuur-
driehoek. Leg uit dat een deel van de vuurdriehoek altijd ‘zuurstof’ is, een ander deel ‘brandstof’ en nog een deel 
‘energie’ (zie uitleg verder). 
Hebben de kinderen er enig idee van waarom die drie delen zijn samengebracht in de vuurdriehoek? 

Er is inderdaad een verband tussen de drie delen: je hebt ze alle drie nodig om brand te doen ontstaan.
�
Dit kan je aantonen aan de hand van de puzzels: dat zijn vijf voorbeelden van zaken die samen brand geven, je 

vindt er telkens Zuurstof (Z), Brandstof (B) en Energie (E) in terug.
�

+	�Eens die inzichten er zijn, vraag je aan de leerlingen om hun brand te blussen. Zij mogen een vlak naar keuze 
van hun driehoek wegnemen. 
Elke groep legt uit waarom net dat stuk van de driehoek werd weggenomen. 

+	�Wijs de leerlingen erop dat je om het even welk stuk van de driehoek kan wegnemen. Als één van de elemen-
ten (zuurstof, brandstof, energie) ontbreekt, ontstaat er geen brand of wordt de brand geblust. 

+	�Je zal zien dat de zijde zuurstof het moeilijkst weg te nemen is. Zuurstof is namelijk altijd aanwezig in de lucht 
die we inademen. Maar je kan wel aanwakkering van de brand  vermijden door bijvoorbeeld niet te wapperen, 
ramen dicht te houden, een deksel of branddeken op vlam in de pan leggen… 
Zie ook achtergrondinfo op p. 22 en lessuggesties op p. 27. 

groepsgesprek 
De voorgaande oefening kan een overgang zijn naar een klasgesprek rond ‘vuur maken’ en ‘brand blussen’. 

+	�Wie heeft er al zelf een vuur(tje) gemaakt? Hoe ging dit? Wat had je allemaal nodig om vuur te maken? 

+	�Wie kent er nog voorbeelden van situaties die in de vuurdriehoek passen? Misschien wel uit de krant of van 
de televisie… 

+	�Zijn de drie elementen ‘zuurstof’, ‘brandstof’ en ‘energie’ te onderscheiden in de aangebrachte voorbeelden? 

+	�Stel je voor dat je op een onbewoond eiland terecht komt. Je wil een vuurtje maken. Welke elementen van de 
vuurdriehoek vind je makkelijk om je heen? (Antwoord: brandstof en zuurstof.) 
Wat vind je minder makkelijk? (Antwoord: energie.) Als je dan geen aansteker of lucifers bij je hebt, hoe zou 
je dan toch vuur kunnen maken? (Vuurboog, vergrootglas en zon, vuurstenen.) 

+	�Kijk eens om je heen. Wat is ‘brandstof’ in deze klas? (Tekeningen, boeken, gordijnen, mat, papiermand, jassen…) 

+	�Hoe zou hier brand kunnen ontstaan? Waar kan de ‘energie’ vandaan komen? (Verwarming, zon, kaarsjes, 
elektrische toestellen…) 

+	�Wanneer lukt het zeker niet om vuur te maken? (Als het regent, als de brandstof (boomstronken) nat is, als je 
geen energie hebt zoals een aansteker of lucifers…) 

+	�Wat gebeurt er als je één van de elementen van de vuurdriehoek weghaalt? 

+	�Waarom dooft een theelichtje na een tijdje uit? (Brandstof raakt op.) 

+	�Hoe doof je een kaars? (Eventueel gelinkt aan proefje, zie ‘lessuggesties’.) (Door glas of kaarsendover over 
kaars te zetten raakt de zuurstof op, door te blazen neem je de vlam (energie) weg. 
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Je gooit water op een brandende 
pan of frietketel waardoor je 
zwaar verbrand raakt. 
Sla 2 beurten over. 

kanskaart 

Doe met je team 1 minuut lang
alsof er brand isen je in paniek raakt. 

Paniek = rondrennen, ramen en deuren opengooien, vergeten de brandweer 

te bellen… 

DOEkaart
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Methodiek 3: 
spel Het Spel van Spuit 
dit heb je nodig 
+ Spelbord (opgerolde brandslang). 

+ 5 pionnen (rennende figuurtjes in houten voetje). 

+ Rode, grote dobbelsteen. 

+ 18 kaartjes met doeopdrachten. 

+ 52 kaartjes met denkvragen. 

+ 14 kanskaarten 

+ 5 x plattegrond ‘Schoolevacuatie’ geprint van dvd Extra’s 

doel 
Kinderen spelenderwijs leren hoe je best reageert in geval 
van brand, hoe je de brandweer verwittigt en evacueert; 
wat je beter niet doet en wat je wél moet doen. 
Zie ook lessuggesties op p. 27 en 28. 

Denkkaart
 

Juist of fout? 
Rook hangt tegen de grond. 

Fout. Rook stijgt en vult dan stilaan de hele ruimte Daarom moet je maken 
dat je wegkomt. 



 

  

  

  

  

   

  
 

  

  

  

  

  

 

spelomschrijving 
Het Spel van Spuit is een spannend bordspel dat je met de hele klas speelt. Het spelbord is een uit te rollen 
brandslang en de pionnen zijn wegrennende figuurtjes. 
Het startvak is een huis dat in brand staat, het finishvak is een gebluste brand. Terwijl je met je pion over het 
spelbord gaat, moet je kennisvragen oplossen en opdrachten doen. Voor de kennisvragen is geen voorkennis 
vereist, de kinderen leren bij door de goede antwoorden. De doeopdrachten hebben te maken met voorkomen 
van paniek, juist melden aan de brandweer, evacuatie… 
De kansvakken op het spelbord confronteren de spelers met de willekeur van brand (je kan niet altijd ‘in rechte 
lijn’ ontsnappen uit een brandend gebouw). 

hoe speel je het brandslangspel? 
+	�Rol het spelbord uit. 

+	�Verdeel de klas in 5 teams. 

+ Elk team kiest een pion en zet die op het startvak: het brandende huis. 

+	�Elk team dobbelt. Wie de hoogste ogen gooit, mag beginnen. Daarna wordt er gespeeld met de wijzers van de 
klok mee. 

+ De pion wordt verplaatst volgens het aantal gegooide ogen. 

+	�Als het team op een vakje komt, krijgt het een doeopdracht. 

+	�Als het team op een vakje komt, krijgt het een denkvraag. 

opmerking: omdat de leerlingen geen voorkennis hebben over het onderwerp, mag je als spelleider bij de doe-
opdrachten gerust wat hints geven over hoe de opdracht moet worden ingevuld. Bij de denkvragen mag er soms 
gewoon naar het antwoord worden geraden. Het is echter wél erg belangrijk dat je goed de antwoorden commu-
niceert aan de leerlingen. Het is immers door het juiste antwoord te horen dat zij zaken zullen bijleren. 

+ Het team dat op een vakje komt, krijgt een kanskaart. 

+	�Geef bij een juist antwoord ook nog de uitleg die op de kaart staat, zodat de leerlingen een en ander bijleren 
en de juiste info onthouden. 

+	�De gebruikte kaarten worden telkens achteraan de stapel gestoken. 

+ Het team dat als eerste het eindvak met het gebluste huis bereikt, wint het spel. 
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Methodiek 4: 
werkvormen brandwonden
�
dit heb je nodig 
+	�Werkblad 1: Verbind de brandwonden (voor alle leerlingen printen van de dvd Extra’s) 

+	�Werkblad 2: brandwonddoolhof Doen of niet doen? in 3 versies 
(voor alle leerlingen printen van de dvd Extra’s) 

+	�15 woordkaarten (voor alle leerlingen printen van de dvd Extra’s) 

+	�Werkblad 3: zoekoefening Gevoelens (voor alle leerlingen printen van de dvd Extra’s) 

+	�Werkblad 4: zoekprent Gevaar! (voor alle leerlingen printen van de dvd Extra’s) 

doel 
Door de vijf oefeningen af te werken, leren de kinderen enkele belangrijke basisaspecten van brandwonden-
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juiste oplossing:

+ hete frietketel : Arm met verbrande huid (met blaren) 

+ stopcontact of elektriciteitssnoer: Vingers met schokeffect 

+ zon: Verbrande rug met zwempak of -broek 

+ hete thee: Verbrande tong/mond 

+ strijkijzer: Arm met patroon strijkijzer erin 

+ uitlaat brommer: Verbrand been 

Werkvorm 1: 
Verbind de brandwonden
�
zo ga je te werk 
+	�Print het werkblaadje voor alle leerlingen. 

+	�Geef hen rustig de tijd om de opdracht af te werken. 

+	�Doe een nabespreking aan de hand van de informatie uit Achtergrondinformatie – Brandwonden –  
die je op het niveau van je klas brengt. 
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juiste oplossingen

 

juiste oplossing 
doolhof 1 

Werkvorm 2: 
brandwonddoolhof: 
Doen of niet doen? 
zo werkt de doolhofopdracht 
Door deze doolhofspelletjes op te lossen leren de leerlingen wat zij wél en niet moeten doen in het geval van een 
bepaalde brandwond. Het is een speelse oefening rond eerste hulp bij brandwonden. 

er zijn drie doolhoven: één over een eerstegraadsbrandwond, één over een tweedegraadsbrandwond en één over 
een derdegraadsbrandwond. 

+	�Voorbereiding: maak een print van alle doolhoven voor alle leerlingen. 

+	�In een eerste fase krijgt elke leerling één doolhof. 

+	�Elke leerling heeft ook een groen en rood potlood of stift nodig. 

+	�Bij elk doolhof moet het trieste kindje (dat zich heeft verbrand) naar de andere kant van de doolhof worden 
geleid (waar het kindje weer blij is omdat de brandwond werd verzorgd). 

+	�De leerlingen komen onderweg vakjes met tekeningen tegen. 

+	�Zij zoeken in de legende op wat het vakje betekent. 

+	�Een vakje met iets wat je wél moet doen bij de brandwond, kleuren zij groen. 

+	�Een vakje met iets wat je niet moet doen, kleuren zij rood. 

+	�Zij moeten de groene vakjes met elkaar verbinden, maar mogen niet over de rode vakjes ‘lopen’. 

+	�De leerlingen krijgen ruim de tijd om hun doolhof op te lossen. Jij stelt een bepaalde tijd voorop. 

+	�Als alle leerlingen klaar zijn (of de tijd om is), deel je ook de andere doolhoven uit. 

+	�Drie kinderen mogen hun doolhof aan de klas voorstellen. Je overloopt samen met de klas de groene en rode 
vakjes: wat je wél en niet mag doen als eerste hulp bij brandwonden. 

+	�De andere kinderen vullen tijdens deze nabespreking de overige doolhoven in. Zo heeft de hele klas alle 
mogelijkheden overlopen. 
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juiste oplossing 

doolhof 2 

juiste oplossing 

doolhof 3 
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juiste oplossing 

Werkvorm 3: 
woordzoeker Gevoelens
�
waarom deze woordzoeker? 
De woordzoeker is aanleiding om het met de kinderen over littekens en leven met littekens te hebben. 
Zie ook lessuggesties op p. 26. 

Werkvorm 4: 
zoekprent Gevaar!
�

Zie A3 zoekprent in de koffer. 
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waar schuilt welk gevaar? 
Kinderen zijn een bijzonder kwetsbare groep als het op brandwonden aankomt. Veel van die brandwonden lopen zij 
op in huis-tuin-keukensituaties. Het is daarom belangrijk dat zij deze situaties leren herkennen. Laat hen op de prent 
‘Gevaar!’ (te printen van dvd Extra’s) zoeken naar volgende gevaarlijke situaties en bespreek ze ook a.d.h.v. de A3 
prent die je op bord kan hangen. We geven hier telkens een beetje uitleg die je kan gebruiken bij de nabespreking: 

1.	� Vader zet kind in een te heet bad, kind krijst van de pijn. 
+ toelichting: voel voorzichtig (of met een thermometer) of je bad- of douchewater niet te heet is. Draai 

eerst de warmwaterkraan dicht en dan pas de koudwaterkraan. Vul je bad eerst met koud water en vul 
dan aan met warm water. Heb je een thermostatische kraan, draai die dan niet verder dan 37°C. 

2.	� Kind brandt vingers aan strijkijzer dat nog op de strijkplank is blijven staan terwijl mama bezig is met een ander kind. 
+ toelichting: kom nooit aan strijkijzer en trek ook niet aan de draad. 

3.	�Kind trekt aan tafellaken en krijgt beker hete thee over zich heen. 
+ toelichting: mama gebruikt beter geen tafellaken, maar onderleggers. Het is aan jou om voorzichtig te zijn 

en niet aan een tafellaken te trekken en geen hete vloeistoffen om te stoten die op tafel staan. 

4.	�Spelende kinderen botsen tegen steelpan die op vuur staat, pan verbrandt kind. 
+ toelichting: speel niet in de keuken als er gekookt wordt, kom nooit aan potten en pannen die op het 

fornuis staan. 

5.	�Twee kinderen rennen achter elkaar aan; een kind blijft haperen in het snoer van de frietketel die bijna 
omkipt op het tweede kind. 
+ toelichting: speel niet in de keuken als er gekookt wordt of nog dingen staan af te koelen. 

6.	�Kind neemt beker uit microgolf en brandt zich aan de hete vloeistof. 
+ let op: vloeistof uit microgolfoven kan veel heter zijn dan de kop waar ze in is. 

7.	�De jarige verbrandt zich aan vuurwerkstokjes die op de taart staan. 
+ toelichting: voorzichtig met alle vormen van vuurwerk, ook de stokjes die op je verjaardagstaart staan. 

8.	�Kind wil schaar in stopcontact stoppen. 
+ toelichting: elektrocutie is een zware vorm van verbranding. Stop nooit je vingers of iets anders in een 

stopcontact. 

9.	�Twee kinderen spelen met lucifers en vuurwerk waarbij haar verbrand raakt. 
+ toelichting: niet met lucifers of aansteker spelen, vuurwerk door volwassene laten afsteken. Nooit vuur-

werk dat niet is afgegaan, oprapen of opnieuw proberen aansteken. 

10. Kind verbrandt billen op hete glijbaan. 
+ toelichting: let op met oppervlakken die lange tijd in de zon hebben gestaan. Door de wrijving met het 

hete oppervlak kan je lelijke brandwonden oplopen. 

11.	�Kind zonder petje krijgt bloedrood hoofd van de zon. 
+ toelichting: ook de zon kan branden, bescherm jezelf tegen de zon met zonnecréme, een petje, T-shirt of 

zelfs speciale UV-werende kleding. 

12. Kind likt aan bus chemisch product en verbrandt mond. 
+ toelichting: onderhoudsproducten en doe-het-zelfproducten kunnen lelijke brandwonden veroorzaken. Blijf 

er vanaf en drink nooit van zo’n fles. 
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13. Kinderen maken een vuurtje en gooien er spuitbus in. 
+ toelichting: speel geen vuurtje stook, let op met spuitbussen: die kunnen ontploffen. 

14. Kind steekt iets in brand met vergrootglas. 
+ toelichting: wist je dat een vergrootglas de zonnestralen zodanig kan bundelen dat dingen in brand schie-

ten? 

15. Buurman barbecuet, hij giet brandspiritus over de bbq die opeens opvlamt en zijn arm roostert. 
+ Toelichting: laat bij een barbecue de papa’s nooit brandversneller zoals brandspiritus op het vuur gieten 

om het beter te doen branden. De vlam kan in de fles slaan of het vuur zodanig doen oplaaien dat het veel 
te groot wordt. 

16.  Kind komt aan bij het feest achterop een brommer en brandt z’n been aan de hete uitlaat. 
+ Toelichting: de motor en uitlaat van een brommer en auto worden gloeiend heet. Wees voorzichtig of nog 

beter: draag beschermende kledij. 

Werkvorm 5: 
woordkaarten Brandwonden
�
wat met de woordkaarten? 
Deze 15 woordkaarten rond het thema ‘brandwonden’ hoef je enkel uit te printen (pdf ‘Woordkaarten’ op de dvd 
Extra’s) en eventueel te lamineren. 

Je kan ze op verschillende manieren gebruiken: 

+	�Begrijpend luisteren 
Je geeft een omschrijving van de afbeelding en de kinderen trachten te raden wat er op de kaart staat. 
zo ga je te werk: 
+	�Je gebruikt de afbeeldingen in deze handleiding (een print is dan niet nodig). 
+	�De leerlingen luisteren aandachtig en mogen raden. 

+	�Memory 
Als je de kaarten 2 keer uitprint en lamineert, heb je een kant-en-klaar memoryspel met 30 kaartjes. 
zo ga je te werk: 
+	�Maak groepjes van 2 tot 4 leerlingen. 
+	�Elk groepje krijgt 30 kaartjes die omgedraaid op tafel worden gelegd. 
+	�De leerlingen mogen om de beurt twee kaartjes omdraaien. 
+	�Wie twee dezelfde kaarten vindt, mag de kaarten houden. 
+	�Wie de meeste duo’s kan verzamelen, wint het spel. 

+	�Combineerspel 
zo ga je te werk: 
+	�Knip de beelden en de woorden los van elkaar. 
+	�De kinderen werken individueel of per twee. 
+	�Elk kind of groepje krijgt 5 kaartjes. 
+	�Laat de kinderen nu de juiste woorden bij de juiste beelden zoeken door de woorden te lezen. 
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+	�Schrijfoefening 
zo ga je te werk: 
+	�De kinderen krijgen de kaartjes en schrijven of stempelen de woorden na. 
+	�De kinderen werken individueel of per twee. 
+	�Elk kind of groepje krijgt 5 kaartjes. 

+	�Tekenoefening 
zo ga je te werk: 
+	�Elk kind krijgt een woord van de kaartjes en tekent daar een prent bij. 

+	�Conceptoefening 
Kinderen leren met deze oefening verbanden te zien tussen concepten en begrippen. 
zo ga je te werk: 
+	�Verdeel de klas in groepjes. 
+	�Elk groepje krijgt een woordkaart die in het midden van een groot blad wordt gekleefd. 
+	�Alle leerlingen krijgen een potlood of stift van een verschillende kleur en schrijven of tekenen elk om beurt 

woorden of begrippen die met de woordkaart in het midden te maken hebben. 
+	�Zij mogen ook verbindingslijnen trekken tussen de woorden en tekeningen. 
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Achtergrondinformatie
�
brand 
Wist je dat er elk jaar zowat 10.000 branden zijn in België? Daarbij vallen er doden en gewonden, dikwijls met 
blijvende littekens en trauma’s als gevolg. Veel van die branden ontstaan door onoplettendheid en onvoorzichtig-
heid: roken in bed, een frietketel die niet wordt uitgezet, een schoorsteen die niet is geveegd. 

Onderschat het vuur niet. Een kleine brand kan binnen vijf minuten een heel huis in lichterlaaie zetten. Hierbij 
lopen de temperaturen in zeer korte tijd extreem hoog op. De rook is zo zwart dat je binnen de drie minuten geen 
hand meer voor ogen ziet. Die rook is bovendien erg heet en giftig en eist het meeste slachtoffers bij brand. 
Bij brand sterven de meeste mensen door verstikking, niet door verbranding. Als er brand uitbreekt terwijl je 
slaapt, is het gevaar nog groter, want wie slaapt wordt bedwelmd door koolmonoxide en ruikt daardoor niets. 

Bij brand raken de meeste mensen in paniek en willen nog redden wat er te redden valt. Dit omdat iedereen wel 
weet dat de gevolgen van een brand zeer ingrijpend kunnen zijn: ernstige letsels, een enorme ravage en verlies 
van bezittingen en tastbare herinneringen. 

Enkele eenvoudige hulpmiddelen kunnen een huis al veel brandveiliger maken: een rookmelder en een vluchtplan 
en eventueel ook een branddeken en brandblusapparaat. Een veilige verwarmings- en elektriciteitsinstallatie én 
een beetje gezond verstand zijn de belangrijkste factoren om brand te vermijden. 

brandweer 
Als er brand is, bel je 112. 

Je komt dan bij een alarmcentrale die de juiste hulp uitstuurt:
�
brandweer en/of ziekenwagen.
� 112 

wat doet de brandweer? 
Je denkt natuurlijk meteen aan brand blussen. De opdracht van de brandweer ligt wettelijk vast en is samengevat 

in 10 taken. Daar horen ook het bestrijden van rampen en hulpverlening bij. 

Bij een ramp als een treinbotsing, een vliegtuigongeluk of een overstroming helpt de brandweer mensen te redden. 

Hierbij werkt de brandweer samen met de politie, ambulancediensten en andere hulpverleningsdiensten. 

Hulpverlening, dat is bijvoorbeeld het bevrijden van dieren in nood, het opruimen van omgewaaide bomen en het 

leegpompen van huizen. Of een auto voorzichtig openknippen om de bestuurder te redden bij een zwaar auto-
ongeluk. 


Brandbestrijding is ongetwijfeld het meest spectaculaire en ook het meest heldhaftige aspect van het beroep. 
De brandweerman is een man van alle gevaren, of die nu voortkomen uit brand, uit de lucht, te maken hebben 
met water of een ander natuurelement dat het leven of de gezondheid van mensen en dieren, of hun bezit-
tingen, bedreigt. In alle omstandigheden moet de brandweer passende bijstand verlenen. Het kan gaan om: 
brandbestrijding en bestrijden van ontploffingsgevolgen, opsporen en bevrijden van personen en dieren in 
gevaarlijke situaties, duiken, vrijmaken van de openbare weg na ongeval of storm, vernietiging van wespen-
nesten, dringende medische hulpverlening, brandpreventie, hulp bij overstroming… 
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wat is vuur? 
In het puzzelspel wordt het theoretisch model van de vuurdriehoek toegepast. Dit model toont wat een vuur nodig 
heeft om te branden. Dat zijn drie elementen: 

br
an

ds
to

f 

zuurstof 

energie 

bv. hout 

bv. de vlam van een lucifer 

bv. lucht 

Door deze drie elementen bij elkaar te brengen, krijg je vuur of brand. Maar, je kan een brand ook stoppen of een 
vuur dus ook doven door één van de drie elementen weg te halen. 

+	�brandstof wordt meestal verwijderd doordat de brandstof opraakt. Bijvoorbeeld: het hout in de open haard is 
opgebrand, de kaars is opgebrand, het gas wordt uitgedraaid… 

+	�zuurstof is altijd nodig voor een verbranding. Die zuurstof is natuurlijk altijd aanwezig in de lucht maar kan 
je wegnemen door er iets over te plaatsen. Bijvoorbeeld een glas over een kaars of een branddeken (of een 
vochtige dweil) over een brandende pan of frietketel. 

+	�energie of hitte zorgt dat de brand begint of verdergaat als een lopend vuurtje. De hitte wordt weggenomen 
of toch tenminste verminderd door water op het vuur te sproeien. Het water verdampt en om te verdampen 
heeft het energie nodig. Die energie haalt het water uit het vuur waardoor dat afkoelt. 

brandwonden 

wat zijn brandwonden? 
Brandwonden zijn beschadigingen van de huid ten gevolge van: 

+	�Vuur: brand, open haard, kaars, brander van het gasfornuis, soldeerbout… 

+	�Warme vloeistoffen, stoom: soep, thee, koffie, hete olie, frituurvet, heet badwater… 

+	�Warme voorwerpen: strijkijzer, elektrische kookplaat, oven, kachel, pan, uitlaat van de auto… 

+	�Elektrische schok door vinger in stopcontact of spelen met elektriciteit (bv. draden die blootliggen). 

+	�Wrijving (hevig of langdurig schuren van de huid), bijvoorbeeld op een lange glijbaan. 

+	�Straling: langdurige blootstelling aan zonnestralen. 

+	�Huidcontact met chemische stoffen, bijvoorbeeld agressieve schoonmaakartikelen zoals ontstopper, 
cement… 

+	�Vuurwerk, spuitbussen bij open vuur, wisselen van campinggas (wegwerpblikje), vullen van een hete spiritus-
houder met spiritus (gourmet). 

soorten brandwonden 
Er zijn verschillende soorten brandwonden. Het is nuttig dat de leerlingen hiervan notie hebben. Immers, de 
behandeling van een brandwond hangt af van de ernst van de verbranding. 
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wel doen
+ koel 20 minuten onder stromend lauw water 

+ breng brandwondenzalf aan 

+ bedek de wonde met een steriel kompres

niet doen
+ wacht even af voordat je stromend water over de 

wonde laat lopen 

+ smeer boter op de wonde 

+ ga naar het brandwondencentrum 

illustratie huiddoorsnede 

opperhuid 

lederhuid 

onderhuids vetweefsel 

eerstegraad 
tweedegraad 

diepe tweedegraad 
derdegraad 

Bij een brandwond wordt de huid beschadigd, die bestaat uit verschillende lagen: 

+	�De bovenste laag is de opperhuid. 

+	�Het buitenste gedeelte daarvan heet de hoornlaag, het zijn dode cellen die de huid ondoordringbaar maken 
voor heel veel stoffen. 

+	�Daaronder ligt de lederhuid. 

+	�Daaronder bevindt zich een laag onderhuids vet. Daarin zitten ook de uiteinden van zenuwen en bloedvaten. 

+	�Samen vormen deze verschillende lagen een effectieve bescherming voor de weefsels en organen daaronder. 

De diepte van de brandwond hangt af van: 

+	�de temperatuur 

+	�de tijd dat de hitte inwerkt op de huid 

+	�de oorzaak van de verbranding (bijvoorbeeld hete vloeistof, vuur, chemisch product). 

eerstegraadsbrandwonden 
Bij eerstegraadsbrandwonden is de opperhuid beschadigd. Ze is rood, pijnlijk en soms ook gezwollen. Je huid  ge-
neest door te koelen en evenuteel door brandwondenzalf, meestal zonder littekens. 

eerstegraad 

tweedegraadsbrandwonden 
Bij tweedegraadsbrandwonden zijn de opper- en de lederhuid beschadigd. De huid ziet rood, er staan blaren op (al 
dan niet open) en de wonde is zeer pijnlijk. 
Bij oppervlakkige tweedegraadsbrandwonden kan de genezing nog spontaan verlopen, maar dat kan een hele 
tijd duren. Bij diepere tweedegraadsbrandwonden blijven er littekens over en is soms een chirurgische ingreep 
nodig. 
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wel doen
+ koel minstens 20 minuten onder stromend lauw water 

+ zet het kind onder de douche 

+ bedek de wonde met een steriel kompres of met een 

schone doek 

+ ga naar de huisarts of het brandwondencentrum

niet doen
+ geef eten, drinken aan kind 

+ geef pijnstillers 

+ doorprik de blaren met een naald 

wel doen
+ koel minstens 20 minuten onder stromend lauw water 

+ zet het kind onder de douche 

+ bel de ziekenwagen (112) 

+ blijf koelen totdat de ziekenwagen er is

niet doen
+ verwijder ingebrande kledij 

+ smeer boter of zalf op de wonde 

+ rij zelf met het kind naar het brandwondencentrum 

tweedegraad 

diepe 
tweedegraad 

derdegraadsbrandwonden 
Bij derdegraadsbrandwonden is de volledige huid verbrand. Ze ziet er zwart, grauw of perkamentachtig uit. 
Derdegraadsbrandwonden zijn pijnloos want de zenuwuiteinden zijn weggebrand. Maar rond een derdegraads-
brandwond heb je altijd eerstegraads- en tweedegraadsbrandwonden die wel pijnlijk zijn. 
Bij derdegraadsbrandwonden zijn operaties met transplantatie van huid onvermijdelijk. Je houdt er levenslang 
littekens aan over. 

derdegraad 

Kan je niet inschatten of een wonde een eerste, tweede of derdegraadsbrandwonde is onthou dan het volgende: 

1.   Is de wonde groter dan muntstuk van 2 euro met blaren? Ga naar je dokter. 

2.   Is de wonde groter dan een hand? Blijf koelen en bel een ziekenwagen of ga naar een brandwondencentrum. 
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‘eerst water, de rest komt later’ 
Bij de meesten is deze slogan erin gepompt. Toch bieden zich in het brandwondencentrum nog 
geregeld mensen aan die hun brandwonden (of die van hun kind) in de eerste plaats hebben 
ingesmeerd met boter, tandpasta of zelfs nagellak! 

Water is het geschikte EHBO-middel voor brandwonden (tenzij bij elektrische of chemische ver-
branding). Voor de rest smeer je er niets op, zelfs geen brandwondenzalf. Dit kan de behande-
ling bemoeilijken. 

water is dus goed, maar : 

+	�Lauw water is beter dan koud water (koud geeft risico op onderkoeling, zeker als het 
gaat over grote lichaamsoppervlakken die verbrand zijn). 

+	�(Alle) brandwonden vragen om langdurige koeling. Hou de verbrande lichaamsdelen 
minstens 20 minuten onder stromend lauw water. Hitte blijft lang inwerken, en als je niet 
lang genoeg koelt, kan de huid nog dieper verbranden. 

+	�Gebruik geen water bij elektrische of chemische verbranding maar bel onmiddellijk een 
ziekenwagen of ga naar een brandwondencentrum. 

+	�Zorg dat het slachtoffer niet afkoelt. 

brandwonden bij kinderen 
Patiënten met brandwonden verkeren vaker in een acute levensbedreigende situatie dan patiënten met andere 
ongevalletsels. Vooral omdat de huid - het grootste menselijke orgaan - aanzienlijk aangetast is. Bij kinderen zijn 
de gevolgen vaak nog ernstiger. De huid van een kind is minder dik dan die van een volwassene en dus kwets-
baarder. Grote brandwonden kunnen er het gevolg van zijn. De huid heeft niet alleen een belangrijke functie bij 
het afschermen van infecties, maar ook de lichaamstemperatuur en de vochtbalans worden ontregeld.   
Een opname in een ziekenhuis is dikwijls noodzakelijk. Maar door de acute situatie is het kind niet voorbereid op 
een ziekenhuisopname en de noodzakelijke eerste ingrepen. Dit kan zeer traumatiserend inwerken op het jonge 
slachtoffer en zijn omgeving: pijn bij de verzorging en kinésitherapie, weg van zijn vertrouwd milieu en weg van 
zijn vriendjes. Het kind is soms bijna onherkenbaar geworden, familie en vrienden worden heen en weer geslin-
gerd tussen angst voor de gevolgen en gevoelens van schuld en zelfverwijt.   

Het staat vast dat kinderen tussen 1 en 4 jaar de meeste risico’s lopen. De omgeving waarin ze leren kruipen, 
lopen, klimmen, voelen, proeven… is één grote ontdekkingswereld. Deze jonge mensjes zijn beweeglijk, heel 
nieuwsgierig, het meest ondernemend, enorm fantasierijk, maar vooral het minst ervaren. Zij zijn zich niet 
bewust van enig gevaar noch risico: ze trekken aan een kokende pan, voelen aan een heet strijkijzer, vallen tegen 
een warme ovendeur, grijpen aan een tafelkleedje, prutsen aan een stopcontact… 

gevolgen van brandwonden 
[gebaseerd op Eerst water…! – handleiding bij vorming OSCARE] 

Brandwonden zijn één van de meest ernstige wonden die een mens kan oplopen en overleven. De behandeling 
is extreem duur en pijnlijk en naast het puur medisch lijden, krijgt de patiënt af te rekenen met grote psychologi-
sche stress. Het leven met de gevolgen (littekens, trauma…) van brandwonden valt niet te onderschatten. 
Gemiddeld heeft een brandwondenpatiënt anderhalf jaar revalidatie voor de boeg. Dit schept vooral bij kinderen 
grote psychologische problemen. Vooral omdat het de eerste zes maanden na ontslag uit het ziekenhuis alleen 
maar slechter lijkt te gaan. 

In eerste instantie moet de patiënt zichzelf opnieuw leren aanvaarden met een ander uiterlijk. Niet minder een-
voudig is de reïntegratie in familie-, school- en werkomgeving. 
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De meest voorkomende crisisgevoelens bij brandwondenpatiënten zijn: 

+	�angst. Een overweldigende angst voor de dood, voor pijn, voor de verdere behandeling, invaliditeit, vermin-
king… Bovendien is de patiënt angstig omdat hij z’n eigen lot niet meer in handen heeft. 

+	�eenzaamheid. Veel brandwondenpatiënten liggen geïsoleerd en zijn voortdurend alleen met hun gedachten. 
Ze verliezen elke vorm van zelfbevestiging, vervelen zich, hebben geen sociale rol meer en ook geen normaal 
dagelijks contact meer met familie, vrienden, school. 

+	�machteloosheid. De patiënt is in hoge mate afhankelijk van de omgeving, van verzorgers en behandelaars. Dit 
gaat gepaard met sterke gevoelens van machteloosheid, boosheid, triestheid. 

+	�regressie. Bij alle energie wordt opgezogen door de fysieke situatie, psychisch blijft alleen overleven mogelijk. 

+	�depressie. Lage zelfwaardering, machteloosheid en verzet, in zichzelf gekeerdheid, zijn het lot van een brand-
wondenpatiënt. Alleen voldoende kwaliteitsvolle aandacht kan depressie voorkomen. 

+	�agressie. Soms hanteert de patiënt agressie als handhavings- en verdedigingsmechanisme. 

Verder komen nog tal van andere gevoelens naar boven: woede, teleurstelling, ongeduld en moedeloosheid. 
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Lessuggesties 

+	�bezoek de brandweerkazerne in de buurt of het Brandweerinformatiecentrum van Brandweer Antwerpen. 

+	�Vraag een brandweerman in de klas die de oproep tot brandweerhulp lanceert en samen met de kinderen het 
verhaal bespreekt en ook bij het groepsgesprek over hun eigen ervaringen aanwezig is. 

+	�Laat een brandwondenconsulent van bravo [contact: BRAVO coördinator: info@brandwondenvoorkomen.be] 
een twee uur durende vorming geven in de klas en de oproep tot brandweerhulp lanceren met de poster. 

+	�Vertel het prentenverhaal en laat de leerlingen elke keer in hun handen klappen als zij een bepaald woord 
horen, bijvoorbeeld ‘brand’, ’spuit’, ‘brandweerman’, ‘vuur’. Je kan de leerlingen ook in groepen verdelen en 
elke groep iets anders laten doen als zij een bepaald woord horen. 

+	�Laat de leerlingen zinnen aanvullen om het taalgevoel te stimuleren. 
Bijvoorbeeld: 
+	�Spuit is niet leeg maar… (vol). 
+	�Het vuur is niet koud maar… (warm/heet). 
+	�Iedereen is uit de brand… (gered). 
+	�Spuit is niet wakker, hij… (slaapt). 
+	�Spuit is niet droog, hij is… (nat). 
+	�Boris en Spuiten rijden niet traag met hun brandweerwagen, maar… (snel). 
+	�De rook is… (zwart). 
+	�Het vlammen zijn… (rood). 

+	�proefje met theelichtje. Als je het veilig genoeg vindt, kan je een theelichtje of een kaars aansteken in de klas 
en dit linken aan de vuurdriehoek. 
+ Welk element van de vuurdriehoek is de kaars? brandstof. 
+ Steek de kaars aan met een aansteker of lucifer. Welk element van de vuurdriehoek is dit? energie. 
+ Zet nu een glas over de brandende kaars. De vlam gaat uit. Welk element van de vuurdriehoek heb je 


uitgeschakeld? zuurstof. 


+	�spelletje: de leerlingen zitten in een kring, een eerste leerling noemt een energiebron en zegt de naam van 
een andere leerling, die moet aanvullen met een bijhorende brandstof, een derde leerling moet een zuurstof-
bron noemen zodat er brand ontstaat. De laatste leerling mag de ketting herbeginnen met een energiebron. 

+	�Leg de leerlingen vraagstukjes voor. Welk deel van de vuurdriehoek neem je weg (of verminder je) als je: 
+	�Het deksel op een brandende braadpan zet? zuurstof 
+	�Een vochtige dweil over een brandende frietketel legt? zuurstof 
+	�De glazen deur van de open haard dichtdoet? zuurstof 
+	�Het vuur onder een pan uitdraait? energie 
+	�Geen nieuwe houtskool op de barbecue gooit? brandstof 
+	�Het vonksteentje uit een aansteker haalt? energie 
+	�Het vet uit een frietketel giet? brandstof 
+	�Geen boter in de braadpan doet? brandstof 
+	�Het raam dichtdoet? zuurstof 

+	�Overloop de veiligheidsvoorzieningen in de school. Waar zijn de nooduit-
gangen, de blusapparaten, wie kan de brandweer bellen? 

+	�evacuatieoefening. Wie neemt de leiding? Wat zijn de regels? 
Waar is het verzamelpunt? 

+	�Het alarmeren van de brandweer oefenen. Alarmnummer 112 bellen 
(doen alsof) en zeggen wie je bent, waar je bent, wat er aan de 
hand is, of er gewonden zijn of je zelf nog binnen bent en/of in 
gevaar bent. 
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de brandweerman 
door Mieke van Hooft 

Tatu tatu waar is de brand? 

Tatu tatu snel aan de kant

Hier komt Boris brandweerman 

Die alle branden blussen kan

Met zijn grote waterspuit

Maakt hij alle vlammen uit

Redt hij mensen van het dak

In zijn mooie brandweerpak 

Tatu tatu tatoe 

Tatu tatu tatoe 

Teken je huis, teken jouw kamer en teken brand in de keuken. Teken ook de ontmoetingsplek die jullie buiten hebben afgesproken. Stel dat je op jouw kamer bent. Via welke route kun je het veiligst vluchten als er in de keuken brand is uitgebroken? Wat is de tweede route die je kunt kiezen? Wie breng jij nog meer in veiligheid? Wie zorgt er voor de huisdieren? Teken de plek waar de sleutel van de voordeur ligt. 

+ teken een vluchtplan! 

+	�Littekens en brandwonden schminken. 

+	�gesprekje rond: ‘Op een veilige manier omgaan met vuur’. Wijzen op de gevaren. 

+	�brandweermannentraining: klimmen op ladders (het klimrek), gooien van ringen om paaltjes of gooien van bal-
len door een hoepel (om gericht te leren blussen), slalom tussen paaltjes, kruipen door een kruiptunnel (om 
goed bij de brand te komen), slingeren aan de touwen, balanceren over een omgekeerde bank… 

+	�zing mee met Samson en Gert: wij zijn bij de brandweer! 

+	�Waar komt het geluid vandaan? 1 kind is de brandweerman met een helm op en een blinddoek voor de ogen. 
Er wordt een ander kind in de kring aangewezen die een brandweerauto nabootst. Kan de brandweerman 
aanwijzen waar de auto is? 

+	�knutsel een brandweerhelm met een halve ballon van papier maché ( de ballon niet té groot opblazen) daarna 
schilderen en een ster maken voor erop. 

+	�Een brandweerauto van klei. 

+	�Tekenen met houtskool. 

+	�versje leren: 
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Boekentips
�
+ argus, een prettig voorleesboek... 

(te bestellen bij: Belgische Brandwondenstichting - info@brandwonden.be -Tel: 02 649 65 89) 

+ doremi maxi: walter wolf wil bij de brandweer 

+ varkentje jan als brandweerman – Christyan en Diane Fox – Zirkoon 

+ piro en de brandweer – Kurt Baumann – De Vier Windstreken 

+ fikkie de brandweerhond – James Drummond – Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding 

+ kummeling wordt brandweerman – Chizuko Kuratomi – De Fontein 

+ blokboekje de brandweer – De Alk 

+ de brandweer – Van Reemst 

+ ik ontdek de wereld: de brandweer – uitgeverij Deltas 

+ blitse brandweerwagens – Tony Mitton en Ant Parker – Gottmer, 

+ brandweer – Judith Nieken - Unieboek 

+ brandweerauto’s en andere reddingsvoertuigen – Jeroen Vredenburg 

+ alarm! alarm! – Margaret Mayo – Holland BV Uitgeversmaatschappij. 

+ machtige machines / brandweerauto’s – Caroline Bingham – Kluitman 

+ weet je dat... de brandweer – Standaard 

+ elmo’s wereld: de brandweer – Big Balloon Publishers 

+ drie kleine brandweermannen – Veltman Uitgevers B.V. 

+ spuit elf brandweer doeboek – Takes Media 

+ brand! brand! – Monique van der Zanden/Marjolein Pottie – Zwijsen 

Internet
�
+ www.provant.be/pvi 

+ www.mijnrookmelder.be 

+ www.brandwonden.be 

+ www.brandwonden.nl 

+ www.speelnietmetvuur.be 
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	De leerlingen komen onderweg vakjes met 

	+.Ł
	+.Ł
	Zij zoeken in de legende op wat het vakj

	+.Ł
	+.Ł
	Een vakje met iets wat je wél moet doen 

	+.Ł
	+.Ł
	Een vakje met iets wat je niet moet doen

	+.Ł
	+.Ł
	Zij moeten de groene vakjes met elkaar v

	+.Ł
	+.Ł
	De leerlingen krijgen ruim de tijd om hu

	+.Ł
	+.Ł
	Als alle leerlingen klaar zijn (of de ti

	+.Ł
	+.Ł
	Drie kinderen mogen hun doolhof aan de k

	+.Ł
	+.Ł
	De andere kinderen vullen tijdens deze n


	Figure
	Figure
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	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
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	Werkvorm 3: 


	woordzoeker Gevoelens.Ł
	woordzoeker Gevoelens.Ł
	waarom deze woordzoeker? 
	waarom deze woordzoeker? 
	De woordzoeker is aanleiding om het met 
	Zie ook lessuggesties op p. 26. 
	Figure
	Figure
	Werkvorm 4: 


	zoekprent Gevaar!.Ł
	zoekprent Gevaar!.Ł
	Figure
	Zie A3 zoekprent in de koffer. 
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	Figure
	waar schuilt welk gevaar? 
	waar schuilt welk gevaar? 
	Kinderen zijn een bijzonder kwetsbare gr
	1..ŁVader zet kind in een te heet bad, k
	+ toelichting: voel voorzichtig (of met 
	2..ŁKind brandt vingers aan strijkijzer 
	+ toelichting: kom nooit aan strijkijzer
	3..ŁKind trekt aan tafellaken en krijgt 
	+ toelichting: mama gebruikt beter geen 
	4..ŁSpelende kinderen botsen tegen steel
	+ toelichting: speel niet in de keuken a
	5..ŁTwee kinderen rennen achter elkaar a
	+ toelichting: speel niet in de keuken a
	6..ŁKind neemt beker uit microgolf en br
	+ let op: vloeistof uit microgolfoven ka
	7..ŁDe jarige verbrandt zich aan vuurwer
	+ toelichting: voorzichtig met alle vorm
	8..ŁKind wil schaar in stopcontact stopp
	+ toelichting: elektrocutie is een zware
	9..ŁTwee kinderen spelen met lucifers en
	+ toelichting: niet met lucifers of aans
	-

	10. Kind verbrandt billen op hete glijba
	+ toelichting: let op met oppervlakken d
	11..ŁKind zonder petje krijgt bloedrood 
	+ toelichting: ook de zon kan branden, b
	12. Kind likt aan bus chemisch product e
	+ toelichting: onderhoudsproducten en do
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	18 | 
	13. Kinderen maken een vuurtje en gooien
	+ toelichting: speel geen vuurtje stook,
	14. Kind steekt iets in brand met vergro
	+ toelichting: wist je dat een vergrootg
	-

	15. Buurman barbecuet, hij giet brandspi
	+ Toelichting: laat bij een barbecue de 
	16. Kind komt aan bij het feest achterop
	+ Toelichting: de motor en uitlaat van e
	Werkvorm 5: 


	woordkaarten Brandwonden.Ł
	woordkaarten Brandwonden.Ł
	wat met de woordkaarten? 
	wat met de woordkaarten? 
	Deze 15 woordkaarten rond het thema ‘bra
	Je kan ze op verschillende manieren gebr
	+.ŁBegrijpend luisteren Je geeft een oms
	zo ga je te werk: 
	+.Ł
	+.Ł
	+.Ł
	Je gebruikt de afbeeldingen in deze hand

	+.Ł
	+.Ł
	De leerlingen luisteren aandachtig en mo


	+.ŁMemory Als je de kaarten 2 keer uitpr
	zo ga je te werk: 
	+.Ł
	+.Ł
	+.Ł
	Maak groepjes van 2 tot 4 leerlingen. 

	+.Ł
	+.Ł
	Elk groepje krijgt 30 kaartjes die omged

	+.Ł
	+.Ł
	De leerlingen mogen om de beurt twee kaa

	+.Ł
	+.Ł
	Wie twee dezelfde kaarten vindt, mag de 

	+.Ł
	+.Ł
	Wie de meeste duo’s kan verzamelen, wint


	+.ŁCombineerspel zo ga je te werk: 
	+.Ł
	+.Ł
	+.Ł
	Knip de beelden en de woorden los van el

	+.Ł
	+.Ł
	De kinderen werken individueel of per tw

	+.Ł
	+.Ł
	Elk kind of groepje krijgt 5 kaartjes. 

	+.Ł
	+.Ł
	Laat de kinderen nu de juiste woorden bi
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	+.Ł
	+.Ł
	+.Ł
	+.Ł
	Schrijfoefening zo ga je te werk: 

	+.Ł
	+.Ł
	+.Ł
	De kinderen krijgen de kaartjes en schri

	+.Ł
	+.Ł
	De kinderen werken individueel of per tw

	+.Ł
	+.Ł
	Elk kind of groepje krijgt 5 kaartjes. 



	+.Ł
	+.Ł
	Tekenoefening zo ga je te werk: 


	+.ŁElk kind krijgt een woord van de kaar
	+.ŁConceptoefening Kinderen leren met de
	zo ga je te werk: 
	+.Ł
	+.Ł
	+.Ł
	Verdeel de klas in groepjes. 

	+.Ł
	+.Ł
	Elk groepje krijgt een woordkaart die in

	+.Ł
	+.Ł
	Alle leerlingen krijgen een potlood of s

	+.Ł
	+.Ł
	Zij mogen ook verbindingslijnen trekken 


	Figure
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	Achtergrondinformatie.Ł
	Achtergrondinformatie.Ł
	Figure
	brand 
	brand 
	Wist je dat er elk jaar zowat 10.000 bra
	-

	Onderschat het vuur niet. Een kleine bra
	Bij brand raken de meeste mensen in pani
	Enkele eenvoudige hulpmiddelen kunnen ee

	brandweer 
	brandweer 
	Als er brand is, bel je 112. .Je komt da
	112 
	wat doet de brandweer? 
	Je denkt natuurlijk meteen aan brand blu
	-

	Brandbestrijding is ongetwijfeld het mee
	-
	-
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	Figure
	wat is vuur? In het puzzelspel wordt het
	Door deze drie elementen bij elkaar te b
	+.Ł
	+.Ł
	+.Ł
	brandstof wordt meestal verwijderd doord

	+.Ł
	+.Ł
	zuurstof is altijd nodig voor een verbra

	+.Ł
	+.Ł
	energie of hitte zorgt dat de brand begi



	brandwonden 
	brandwonden 
	wat zijn brandwonden? 
	Brandwonden zijn beschadigingen van de h
	+.Ł
	+.Ł
	+.Ł
	Vuur: brand, open haard, kaars, brander 

	+.Ł
	+.Ł
	Warme vloeistoffen, stoom: soep, thee, k

	+.Ł
	+.Ł
	Warme voorwerpen: strijkijzer, elektrisc

	+.Ł
	+.Ł
	Elektrische schok door vinger in stopcon

	+.Ł
	+.Ł
	Wrijving (hevig of langdurig schuren van

	+.Ł
	+.Ł
	Straling: langdurige blootstelling aan z

	+.Ł
	+.Ł
	Huidcontact met chemische stoffen, bijvo

	+.Ł
	+.Ł
	Vuurwerk, spuitbussen bij open vuur, wis
	-



	soorten brandwonden 
	Er zijn verschillende soorten brandwonde
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	illustratie huiddoorsnede 
	opperhuid lederhuid onderhuids vetweefse
	Bij een brandwond wordt de huid beschadi
	+.Ł
	+.Ł
	+.Ł
	De bovenste laag is de opperhuid. 

	+.Ł
	+.Ł
	Het buitenste gedeelte daarvan heet de h

	+.Ł
	+.Ł
	Daaronder ligt de lederhuid. 

	+.Ł
	+.Ł
	Daaronder bevindt zich een laag onderhui

	+.Ł
	+.Ł
	+.Ł
	Samen vormen deze verschillende lagen ee

	De diepte van de brandwond hangt af van:

	+.Ł
	+.Ł
	de temperatuur 

	+.Ł
	+.Ł
	de tijd dat de hitte inwerkt op de huid 

	+.Ł
	+.Ł
	de oorzaak van de verbranding (bijvoorbe


	eerstegraadsbrandwonden 
	Bij eerstegraadsbrandwonden is de opperh
	-

	eerstegraad 
	tweedegraadsbrandwonden 
	Bij tweedegraadsbrandwonden zijn de oppe
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	tweedegraad 
	Figure
	diepe tweedegraad 
	Figure
	derdegraadsbrandwonden 
	Bij derdegraadsbrandwonden is de volledi
	-

	derdegraad 
	Kan je niet inschatten of een wonde een 
	1.
	1.
	1.
	   Is de wonde groter dan muntstuk van 2

	2.
	2.
	   Is de wonde groter dan een hand? Blij
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	‘eerst water, de rest komt later’ 
	Bij de meesten is deze slogan erin gepom
	Water is het geschikte EHBO-middel voor 
	-
	-

	Figure
	Figure
	water is dus goed, maar : 
	+.Ł
	+.Ł
	+.Ł
	Lauw water is beter dan koud water (koud

	+.Ł
	+.Ł
	(Alle) brandwonden vragen om langdurige 

	+.Ł
	+.Ł
	Gebruik geen water bij elektrische of ch

	+.Ł
	+.Ł
	Zorg dat het slachtoffer niet afkoelt. 


	brandwonden bij kinderen 
	Patiënten met brandwonden verkeren vaker
	-
	-

	Het staat vast dat kinderen tussen 1 en 
	gevolgen van brandwonden 
	[gebaseerd op Eerst water…! – handleidin
	Brandwonden zijn één van de meest ernsti
	-

	In eerste instantie moet de patiënt zich
	-
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	De meest voorkomende crisisgevoelens bij
	+.Ł
	+.Ł
	+.Ł
	angst. Een overweldigende angst voor de 

	+.Ł
	+.Ł
	eenzaamheid. Veel brandwondenpatiënten l

	+.Ł
	+.Ł
	machteloosheid. De patiënt is in hoge ma

	+.Ł
	+.Ł
	regressie. Bij alle energie wordt opgezo

	+.Ł
	+.Ł
	depressie. Lage zelfwaardering, machtelo
	-


	+.Ł
	+.Ł
	agressie. Soms hanteert de patiënt agres


	Verder komen nog tal van andere gevoelen
	Figure
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	Lessuggesties .
	Lessuggesties .
	+.Ł
	+.Ł
	+.Ł
	bezoek de brandweerkazerne in de buurt o

	+.Ł
	+.Ł
	Vraag een brandweerman in de klas die de

	+.Ł
	+.Ł
	Laat een brandwondenconsulent van bravoe
	 [contact: BRAVO coördinator: info@brand


	+.Ł
	+.Ł
	Vertel het prentenverhaal en laat de lee

	+.Ł
	+.Ł
	+.Ł
	Laat de leerlingen zinnen aanvullen om h

	+.Ł
	+.Ł
	+.Ł
	Spuit is niet leeg maar… (vol). 

	+.Ł
	+.Ł
	Het vuur is niet koud maar… (warm/heet).

	+.Ł
	+.Ł
	Iedereen is uit de brand… (gered). 

	+.Ł
	+.Ł
	Spuit is niet wakker, hij… (slaapt). 

	+.Ł
	+.Ł
	Spuit is niet droog, hij is… (nat). 

	+.Ł
	+.Ł
	Boris en Spuiten rijden niet traag met h

	+.Ł
	+.Ł
	De rook is… (zwart). 

	+.Ł
	+.Ł
	Het vlammen zijn… (rood). 



	+.Ł
	+.Ł
	+.Ł
	proefje met theelichtje. Als je het veil

	+ 
	+ 
	+ 
	Welk element van de vuurdriehoek is de k

	+ 
	+ 
	Steek de kaars aan met een aansteker of 

	+ 
	+ 
	Zet nu een glas over de brandende kaars.



	+.Ł
	+.Ł
	spelletje: de leerlingen zitten in een k
	-


	+.Ł
	+.Ł
	+.Ł
	Leg de leerlingen vraagstukjes voor. Wel

	+.Ł
	+.Ł
	+.Ł
	Het deksel op een brandende braadpan zet

	+.Ł
	+.Ł
	Een vochtige dweil over een brandende fr

	+.Ł
	+.Ł
	De glazen deur van de open haard dichtdo

	+.Ł
	+.Ł
	Het vuur onder een pan uitdraait? energi

	+.Ł
	+.Ł
	Geen nieuwe houtskool op de barbecue goo

	+.Ł
	+.Ł
	Het vonksteentje uit een aansteker haalt

	+.Ł
	+.Ł
	Het vet uit een frietketel giet? brandst

	+.Ł
	+.Ł
	Geen boter in de braadpan doet? brandsto

	+.Ł
	+.Ł
	Het raam dichtdoet? zuurstof 



	+.Ł
	+.Ł
	Overloop de veiligheidsvoorzieningen in 
	-


	+.Ł
	+.Ł
	evacuatieoefening. Wie neemt de leiding?

	+.Ł
	+.Ł
	Het alarmeren van de brandweer oefenen. 
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	Sect
	Figure
	+ teken een vluchtplan! 
	Figure

	+.Ł
	+.Ł
	+.Ł
	+.Ł
	Littekens en brandwonden schminken. 


	+.Ł
	+.Ł
	gesprekje rond: ‘Op een veilige manier o

	+.Ł
	+.Ł
	brandweermannentraining: klimmen op ladd
	-


	+.Ł
	+.Ł
	zing mee met Samson en Gert: wij zijn bi

	+.Ł
	+.Ł
	Waar komt het geluid vandaan? 1 kind is 

	+.Ł
	+.Ł
	knutsel een brandweerhelm met een halve 

	+.Ł
	+.Ł
	+.Ł
	Een brandweerauto van klei. 

	+.Ł
	+.Ł
	Tekenen met houtskool. 

	+.Ł
	+.Ł
	versje leren: 



	Sect
	Figure
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	Boekentips.Ł
	Boekentips.Ł
	+ argus, een prettig voorleesboek... 
	Tel: 02 649 65 89) 
	(te bestellen bij: Belgische Brandwonden

	+ 
	+ 
	+ 
	doremi maxi: walter wolf wil bij de bran

	+ 
	+ 
	varkentje jan als brandweerman – Christy

	+ 
	+ 
	piro en de brandweer – Kurt Baumann – De

	+ 
	+ 
	fikkie de brandweerhond – James Drummond

	+ 
	+ 
	kummeling wordt brandweerman – Chizuko K

	+ 
	+ 
	blokboekje de brandweer – De Alk 

	+ 
	+ 
	de brandweer – Van Reemst 

	+ 
	+ 
	ik ontdek de wereld: de brandweer – uitg

	+ 
	+ 
	blitse brandweerwagens – Tony Mitton en 

	+ 
	+ 
	brandweer – Judith Nieken - Unieboek 

	+ 
	+ 
	brandweerauto’s en andere reddingsvoertu

	+ 
	+ 
	alarm! alarm! – Margaret Mayo – Holland 

	+ 
	+ 
	machtige machines / brandweerauto’s – Ca

	+ 
	+ 
	weet je dat... de brandweer – Standaard 

	+ 
	+ 
	elmo’s wereld: de brandweer – Big Balloo

	+ 
	+ 
	drie kleine brandweermannen – Veltman Ui

	+ 
	+ 
	spuit elf brandweer doeboek – Takes Medi

	+ 
	+ 
	brand! brand! – Monique van der Zanden/M



	Internet.Ł
	Internet.Ł
	+ 
	+ 
	+ 
	www.provant.be/pvi 

	+ 
	+ 
	www.mijnrookmelder.be 

	+ 
	+ 
	www.brandwonden.be 

	+ 
	+ 
	www.brandwonden.nl 

	+ 
	+ 
	www.speelnietmetvuur.be 
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	Figure
	Departement Onderwijs, Veiligheid en Jeu



