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Nieuwsbegrip over Brandveiligheid 
Handleiding niveau B 
 

 
 
Handleiding Extra les Nieuwsbegrip over Brandveiligheid, niveau B 
 

 
Deze les is ontwikkeld in opdracht van Brandweer Nederland om aandacht te vragen voor 
de Brandpreventieweken in de maand oktober. Tijdens deze weken voert Brandweer 
Nederland samen met alle brandweerregio’s in Nederland en de Nederlandse Brandwonden 
Stichting campagne om de brandveiligheid in Nederland te vergroten. De campagne is 
gericht op aanstaande ouders en jonge gezinnen, met de boodschap om deuren ('s 
nachts) gesloten te houden. Meer informatie is te vinden op www.brandweer.nl.  
 
Lesoverzicht 

Onderwerp Brandveiligheid 
Opdracht 1 Tekst lezen en een tekstschema maken 
Opdracht 2 De tekst samenvatten 
Opdracht 3 Vragen beantwoorden over de tekst 
Opdracht 4 Oefenen met woorden uit de tekst  
Opdracht 5 en vluchtplan maken 

Clib-score Functioneringsniveau begrijpend lezen M7-E7 

 

 
Voor elke leerling: 
● de tekst Brand? Doe de deur dicht! (niveau B); 
● bijbehorende opdrachten voor niveau B; 
● voor abonnees van Nieuwsbegrip: het stappenplan met woordhulp (op de website bij 

Basismateriaal, tabblad Stappenplannen) 
● voor opdracht 5: vellen A4-papier (eventueel gekleurd), tekenmaterialen. 

Nieuwsbegrip Extra 
Met enige regelmaat ontwikkelt Nieuwsbegrip in opdracht van bedrijven of maatschappelijke  
organisaties een speciale themales. Bedrijven die ons vragen om zulke lessen te ontwikkelen  
doen dit vaak in het kader van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen', ideële organisaties brengen via 
de les het maatschappelijke onderwerp waarop zij zich richten onder de aandacht. 
De Nieuwsbegrip Extra-lessen worden mogelijk gemaakt door financiering van de externe opdrachtgever. 
De inhoud van de lessen wordt echter ontwikkeld door en valt volledig onder verantwoording van de 
Nieuwsbegripredactie. 
 

Extra les! 

http://www.brandweer.nl/
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Nieuwsbegrip over Brandveiligheid 
Handleiding niveau B 
 

Doelwoorden uit de leestekst (NB Met deze woorden zijn geen online oefeningen 
beschikbaar): 
 

de melding 
materieel 
het slachtoffer 
beperken 
oververhit raken 
de bedreiging 
leiden tot  
geïrriteerd 
verspreiden 
bij voorkeur 

= een bericht 
= wat te maken heeft met spullen en geld 
= iemand die iets ergs heeft meegemaakt 
= niet verder laten gaan 
= te warm worden 
= een mogelijk gevaar 
= als gevolg hebben 
= met een jeukend en pijnlijk gevoel 
= ervoor zorgen dat het overal terechtkomt 
= het liefst 

 
 

  

 

klassikaal/ 
drietallen 

 

  
 
 

een tekstschema 

Tekst lezen en een tekstschema maken 
1. De leerlingen bekijken de buitenkant van de tekst (de titel, 
tussenkopjes en het plaatje) en voorspellen het onderwerp van de 
tekst. 
2. Lees en bespreek gezamenlijk de uitleg. Doe hardop denkend voor 
hoe u uit de tekst de belangrijkste informatie selecteert. 
3. Hierna lezen de leerlingen in groepjes actief de tekst. Wanneer zij 
belangrijke informatie in de tekst tegenkomen, zetten zij er een 
sterretje (*) bij.  
4. Na het lezen vullen de leerlingen het tekstschema in. Benadruk dat 
de leerlingen steekwoorden moeten gebruiken, geen hele zinnen! 
Antwoorden: Zie voorbeeldantwoorden achteraan deze handleiding. 
 

 
drietallen/ 
individueel 
 

De tekst samenvatten 
1. Lees en bespreek gezamenlijk de uitleg. 
2. De leerlingen gebruiken het schema van opdracht 1 voor het 
maken van de samenvatting. 
3. Laat enkele leerlingen hun samenvatting hardop voorlezen. Geef bij 
elke samenvatting een top en een tip. 
Antwoorden: Zie voorbeeldsamenvatting achteraan deze handleiding. 
 

 
drietallen/ 
klassikaal 

 

Vragen beantwoorden over de tekst 
Laat de leerlingen in drietallen de vragen beantwoorden.  
Bespreek de antwoorden klassikaal na.  
 
Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 
 

 
drietallen/ 
klassikaal 

Oefenen met de woorden uit de tekst 
De leerlingen maken de opdracht in drietallen. Bespreek de opdracht 
klassikaal.  
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Nieuwsbegrip over Brandveiligheid 
Handleiding niveau B 
 

 Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 
 

 
klassikaal / 
individueel 
 
 

Maak je eigen vluchtplan 
Als er brand is, heb je maar weinig tijd om te vluchten, meestal maar 
een paar minuten. Het is daarom belangrijk om een vluchtplan te 
hebben. In het vluchtplan staat hoe je moet vluchten als er brand in 
je huis is. Bekijk met de leerlingen het filmpje over het maken van 
een vluchtplan op de website van de brandweer:  
https://www.brandweer.nl/voor-de-jeugd/wat-doe-je-bij-brand  
De leerlingen kijken ook wat er in de tekst staat over het maken van 
een vluchtplan.  
Ze gaan vervolgens zelf een vluchtplan voor hun eigen huis maken.  
Bespreek de gemaakte vluchtplannen. Heeft iedereen aan alle punten 
uit het lijstje gedacht? Waar hebben ze nog meer op gelet?  
  

 
 
 

 
 
Mogelijke antwoorden.  
 

Brand? Doe de deur dicht! 

Inleiding 

duizenden meldingen 
materiële schade 
honderden gewonden 
tientallen dodelijke slachtoffers 
brand voorkomen 
schade beperken 

Woningbrand 

100 000 woningbranden 
ontstaat meestal door jezelf 
elektrische apparaten 
warm bij gebruik 
stofvrij 
opladen van apparaten 

Rook  

grote bedreiging is rook 
roetdeeltjes 
schadelijke stoffen 
gezondheidsklachten 
inademt 
langdurig 

https://www.brandweer.nl/voor-de-jeugd/wat-doe-je-bij-brand
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Sluit binnendeuren, plaats rookmelders, 
maak een vluchtplan 

en als brand uitbreekt? 
weinig rook inademen 
vluchten 
doe binnendeuren dicht 
hang rookmelders op 
maak een vluchtplan 
tips en advies op website Brandweer Nederland 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brand? Doe de deur dicht! 
 
Jaarlijks krijgt de brandweer duizenden meldingen van brand. 
 
Er is vaak materiële schade en er vallen elk jaar honderden gewonden en tientallen 
 
dodelijke slachtoffers. 
 
Je kunt zelf veel doen om brand in huis te voorkomen of de  schade te beperken. 
 
 
 
Woningbrand 
 
Elk jaar zijn er meer dan 100 000 woningbranden.  
 
Brand in huis ontstaat meestal door jezelf. 
 
Bijna alle elektrische apparaten worden warm en kunnen oververhit raken.  
 
Houd ze stofvrij anders ontstaat er brand.  
 
Ook kan er brand ontstaan bij het opladen van veel elektrische apparaten. 
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1. Anders raakt het apparaat oververhit en kan er brand ontstaan. 
2. Je oplader mag niet te lang in het stopcontact zitten, want dan bestaat de kans op 

‘overladen’. Als je overdag je telefoon oplaadt, kun je zien wanneer hij vol is. ’s Nachts 
kun je dat niet zien. 

3. C. van mobiele telefoons, tablets en powerbanks 
4. C. een mogelijk gevaar  
5. B. de klachten 
6. Eigen antwoord.  
 

Rook 
 
Een grote bedreiging bij brand is de rook.  
 
Rook zit vol met roetdeeltjes en andere gevaarlijke stoffen. 
 
Als je de rook inademt krijg je schadelijks stoffen binnen.  
 
Daarvan krijg je gezondheidsklachten en die kunnen langdurig blijven bestaan. 
 
 
Sluit binnendeuren, plaats rookmelders, maak een vluchtplan  
 
Wat doe je als er toch brand uitbreekt?  
 
Weinig rook inademen en heel snel proberen te vluchten. 
 
Hoe?  
 
• Doe binnendeuren dicht. 
 
• Hang rookmelders op.  
 
• Maak een vluchtplan.  
 
 
Meer tips en adviezen staan op de website van Brandweer Nederland.  
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1  v e r s p r e i d e n      

2  l e i d e n  t o t       

3  b ij  v o o r k e u r      

4  s l a c h t o f f e r      

5  o v e r v e r h i t  r a k e n 

6  g e ï r r i t e e r d      

7  b e p e r k e n         

8  m e l d i n g          

9  m a t e r i e e l        

10  b e d r e i g i n g       

 
oplossing:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

v l u c h t p l a n 


