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Veilig naar school, daar teken ik voor.LES 3 

 duid ik op een plan van de schoolomgeving de veilige en gevaarlijke plaatsen aan.
 beoordeel ik de veiligheid van onze schoolomgeving.
 werk ik een bewustmakingsactie voor een veiliger schoolomgeving uit.

In deze les ...

Kleef hieronder een plan van de schoolomgeving. Duid daarop aan:

 • de ligging van de school met een blauw kruisje.
 • veilige plaatsen met een groen kruisje.
 • onveilige plaatsen met een rood kruisje.
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Vul de enquête in en laat ze ook invullen door een van je familieleden.

Dit vind ik zelf.
Dit vindt mijn

In de schoolomgeving zijn er:

voldoende verkeersremmers.

voldoende snelheidscontroles.

voldoende oversteekplaatsen.

voldoende veilige fietspaden.

voldoende veilige parkeerplaatsen.

gemachtigde opzichters die helpen bij 
het oversteken.
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LES 3   Veilig naar school, daar teken ik voor. 7

Vul aan.
Wat is er goed aan onze schoolomgeving?

Wat kan er beter aan onze schoolomgeving? Hoe?

Tijd voor actie!  
Werk met je groep een bewustmakingsactie voor een veiliger schoolomgeving uit.  
Kies een van de acties hieronder of bedenk zelf een actie. Kruis de gekozen actie aan.

   sandwichbord Tip: denk na over een pakkende slogan of tekening. 

   spandoek Tip: denk na over een pakkende slogan of tekening. 

   plan of maquette  Hoe ziet jouw ideale schoolomgeving eruit?

   eigen actie: 

Ideeën: 

  

Materiaal: 
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Evalueer jullie actie.

Ik ben tevreden met het resultaat van onze actie.

Ik ben tevreden met de samenwerking in onze groep.

We hebben ons doel bereikt.

Dit zou ik graag aan onze actie veranderen of verbeteren:  
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moeilijke woorden

de bewustmakingsactie: een actie die je onderneemt om mensen  
bewust te maken van of gevoelig te maken voor een bepaald probleem
de verkeersremmer: een hindernis op de rijbaan die het verkeer vertraagt
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Helpen doen we stap voor stap.LES 4

 herhaal ik de vier stappen bij het verlenen van de eerste hulp.
 leer ik wat de stabiele zijligging inhoudt en hoe ik iemand in die houding kan leggen.
 oefen ik hoe ik moet bellen naar de noodcentrale.

In deze les ...

De pictogrammen van het vierstappenplan zijn door elkaar geraakt.

a Nummer ze in de juiste volgorde. 
b Beschrijf kort waarvoor elk pictogram staat.

1

Bekijk de foto’s van de stabiele zijligging. Nummer ze van 1 tot 6. 2

 

 

 

 



LES 4  Helpen doen we stap voor stap. 9

De noodcentrale

a Welk nummer toets je in om de noodcentrale te bellen? Schrijf het in de smartphone. 
b Welke noodzakelijke informatie deel je mee wanneer je belt naar de noodcentrale?

 1 

 2 

 3 

3

moeilijke woorden

de stabiele zijligging:  is een veiligheidshouding waarmee je een vrije luchtweg garandeert  
en vermijdt dat het slachtoffer stikt in eigen bloed of braaksel

Evalueer het rollenspel.

Dit vindt (naam klasgenoot): Dit vind ik:

Inhoud

Alle stappen van het vier-
stappenplan kwamen aan bod.

De stappen van het 
vierstappenplan kwamen in 
de juiste volgorde aan bod.

Ze hebben alle noodzakelijke 
informatie gemeld aan de 
noodcentrale.

Groeipunt of pluim:  
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Luister naar de noodoproepen. Welke informatie ontbreekt?  
Schrijf het overeenkomstige nummer (zie opdracht 3b) in de cirkel.
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Noodoproep 1 Noodoproep 3 

Noodoproep 2 Noodoproep 4 


