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Nieuwsbegrip Extra over Big Hero 6 en EHBO 
Handleiding niveau AA 
 

 
 
Handleiding niveau A 
 

 
Deze les is ontwikkeld in opdracht van Het Rode Kruis en Disney om kinderen te laten 
kennismaken met EHBO. Het Rode Kruis en Disney vinden het belangrijk dat kinderen 
kennis hebben van het geven van eerste hulp, zodat ze op de juiste manier durven én 
kunnen handelen.  
In de maand september roept het Rode Kruis zoveel mogelijk basisschooldocenten op 
gebruik te maken van hun EHBO-lesmateriaal dat gekoppeld is aan een nieuwe Disney 
Channel-serie: Big Hero 6. Deze serie gaat over een techgenie Hiro en zijn 
hypermoderne knuffelrobot Baymax. Hiro en Baymax vormen samen met hun vrienden 
het legendarische superheldenteam Big Hero 6. Samen beschermen zij hun stad tegen 
schurken die chaos en wanhoop willen stichten. De serie is een opvolger van de Disney-
film die drie jaar geleden in de bioscoop uitkwam.  
De eerste aflevering verschijnt op 8 september 2018 – Wereld Eerste Hulp Dag – op 
Disney Channel en is gericht op kinderen tussen de 7 en 10 jaar.  
Vanaf deze week is ook het Big Hero 6 EHBO-lesmateriaal gratis te downloaden via 
www.rodekruis.nl/ehboleerjezo. Voor basisscholen die het EHBO-lesmateriaal 
downloaden, is een speciale winactie opgezet. Uit alle scholen die het lesmateriaal 
downloaden, wordt 1 klas geselecteerd om een speciale screening van de serie bij te 
wonen. Deze screening vindt plaats in de bioscoop van het Disney kantoor in Hoofddorp.   
 
Lesoverzicht 

Onderwerp EHBO-lessen en de Disney Channel Big Hero 6 
Opdracht 1 Tekst lezen en moeilijke woorden 
Opdracht 2 Sleutelschema: Een wie-wat-waar-schema maken 
Opdracht 3 Vragen beantwoorden over de tekst 
Opdracht 4 Oefenen met woorden uit de tekst 
Opdracht 5 (extra opdracht)  Bedenken van een eigen super robot 

Clib-score Het AVI-niveau komt overeen met het gemiddelde 
technisch leesniveau van de leerlingen in deze periode van 
het schooljaar 

 

 
Voor elke leerling: 
● de tekst Helden die helpen (niveau AA); 
● bijbehorende opdrachten voor niveau AA; 
● Voor abonnees van Nieuwsbegrip: het stappenplan met woordhulp (op de website bij 

Basismateriaal, tabblad Stappenplannen); 
● eventueel voor opdracht 5: 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 betaald door de externe opdrachtgever. De inhoud van de lessen wordt 
echter ontwikkeld door en valt volledig onder verantwoording van de Nieuwsbegripredactie. 
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Handleiding niveau AA 
 

Woordenschat (NB met deze woorden zijn geen online oefeningen beschikbaar): 
 
de held 

geen idee hebben 

bestaan uit 

overal 

de ramp 

EHBO 

ontmoeten 

= iemand die veel durft en iets bijzonders heeft gedaan 

= niet weten 

= hebben 

= op alle plekken 

= een groot ongeluk waar veel mensen last van hebben 

= Eerste Hulp Bij Ongelukken, helpen bij een ongeluk 

= tegenkomen 

 
 
 

  

klassikaal/ 
drietallen 
 

 

Tekst lezen en moeilijke woorden 
 
Behandel eerst de woorden die technisch lastig zijn (zie de opdrachten 
van de leerlingen). Behandel de woorden klassikaal. Lees ze eerst een 
keer voor, laat de leerlingen ze dan (hardop) voor zichzelf lezen en 
laat hen vervolgens hardop in koor lezen. 
Lees de uitleg met de leerlingen. Laat de leerlingen dan de tekst en 
het stappenplan voor zich nemen. Laat de leerlingen vervolgens in 
drietallen de tekst actief lezen. Tijdens het lezen onderstrepen ze de 
moeilijke woorden. 
Ze bespreken samen de moeilijke woorden en bepalen wat de goede 
antwoorden op de vragen zijn. Ook geven ze aan of de strategieën 
geholpen hebben om de betekenis van de moeilijke woorden te 
achterhalen. 
 
Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 
 

drietallen/ 
individueel 

een wie-wat-
waar-schema 

Sleutelschema: Een wie-wat-waar-schema maken 
 
De leerlingen bespreken in groepjes de vragen in het schema. Ze 
zoeken de antwoorden op in de tekst en vullen die in het schema in.  
 
Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 
 

 
individueel/ 
drietallen 
 

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

Oefenen met de woorden uit de tekst 
De leerlingen maken de opdracht in drietallen. Bespreek de opdracht 
klassikaal.  
 
Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 

 
klassikaal 

Bedenk je eigen super robot 
Praat met de leerlingen over de robot Baymax en de andere 
superhelden van Big Hero 6.  
Bij de opdrachten vinden de leerlingen een afbeelding en beschrijving. 
Bekijk eventueel een aflevering van Big Hero 6 of de trailer 
https://www.youtube.com/disneychannelnl.  
 
De leerlingen bedenken hun eigen super robot. Waarmee kan de 
eigen robot hun helpen? Welke bijzondere dingen kan hun eigen 
robot? Ze maken ook een tekening van hun eigen robot. 
Laat de leerlingen hun zelfbedachte robot toelichten. Geef de 
tekeningen van de robots een plaats in de klas.  
 

 
 
 

 

 
 
5. B. niet weten 
6. A. hebben 
7. C. op alle plekken 
8. C. een groot ongeluk waar veel mensen last van hebben 
9. A. Eerste Hulp Bij Ongelukken 
10. B. tegenkomen 
 

 
 

Wie zijn de helden van Big Hero 6?  Hiro Hamada, Baymax, Wasabi, Honey 
Lemon, Go Go en Fred 

Wat is Baymax?  een hulprobot 

Wat doet het Rode Kruis? anderen helpen 

Waarover gaan de lessen van het Rode 
Kruis?  

over EHBO 

Wie ontmoet je in de lessen over EHBO? de helden van Big Hero 6 

Hoe laat kun je de serie Big Hero 7 op 
televisie zien?  

om 10 over 9 

  
 
 

https://www.youtube.com/disneychannelnl
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1. B. Big Hero 6 in lessen over EHBO 
2.  C. Hiro, Baymax, Wasabi, Honey Lemon, Go Go en Fred 
3. een aardbeving 

vallen bij het sporten   
4. Je leert mensen helpen.  
5. Op zaterdag. 
6. Eigen antwoord.  
 

 
 
 
 


