
 

 

 

  



BRAND MEESTER 

Als aanvulling op onze andere lesmethoden heeft brandweer 

Flevoland een lespakket ontwikkeld, Brand Meester, voor 

leerlingen van groep 8. 

De onderwerpen die in dit lesboekje aan de orde komen zijn: 

1. Snel ontdekken van brand (rookmelders) 

2. De beginnende brand te lijf (kleine blusmiddelen) 

3. Breng jezelf en anderen in veiligheid! (vluchten) 

4. Word brandgevaarlijke situaties de baas 

(brandgevaarlijke situaties) 

5. Bescherm je huid en ga voorzichtig om met vuurwerk! 

(brandwonden en vuurwerk) 

 

Ieder onderwerp 

wordt afgesloten met 

een keuze opdracht. 

De keuze zit in het 

soort opdracht, 

bijvoorbeeld en opstel 

schrijven met de 

rookmelder als 

onderwerp, op 

onderzoek gaan in de 

school en thuis waar 

de rookmelders 

hangen en een 

plattegrond maken 

van de bevindingen of 

in groepjes bespreken  

waarom rookmelders 

belangrijk zijn.  



In samenwerking met een 

onderwijskundige en een aantal 

scholen in Flevoland is het 

lesboekje tot stand gekomen. 

Een oud brandweervrijwilliger 

heeft de tekeningen in het boekje 

verzorgd. 

In ieder hoofdstuk staan een  

aantal Wist-je-datjes, een  

aantal warming-up vragen en 

een link naar een filmpje. 

 

Dit filmpje staat in het  

lesboekje met een QR-code 

zodat ze niet hoeven te zoeken. 

 

 

 

Website 

Het lespakket heeft 

een koppeling met de 

website 

www.brandveiligflevol

and.nl  

 

Scholen die zich 

aanmelden voor het 

lespakket, krijgen een 

inlogcode voor een 

besloten onderdeel op 

de website. Op dit 

besloten deel staat 

een aantal filmpjes 

http://www.brandveiligflevoland.nl/
http://www.brandveiligflevoland.nl/


die betrekking hebben op het onderwerp, checklisten en extra 

informatie.  

Ook kunnen scholen hun ‘werkstukken’ hier uploaden. 

Hiermee valt een prijs te verdienen. Aan het eind van het 

schooljaar ontvangt de leukste inzending een prijs.  

Andere lespakket Brandweer Flevoland 

Binnen Brandweer Flevoland werken we met de Brandweer 

schatkist voor groep 4 en het lespakket “Billy Brandkraan” 

voor groep 6. Met dit nieuwe lespakket hebben we een mooi 

geheel voor het basisonderwijs, waarmee in 3 leerjaren 

aandacht wordt gevraagd voor brandveiligheid.  

Belangstelling voor het lespakket 

Het lespakket bestaat uit een lesboekje voor de leerlingen en 

een lerarenboekje.  

Het lespakket wordt online beschikbaar gesteld, zodra het 

definitief is. (naar verwachting eind 2016) 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Andrea van 

der Woude van Brandweer Flevoland via 0900-0165 of 

risicobeheersing@brandweerflevoland.nl  

mailto:risicobeheersing@brandweerflevoland.nl

