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Les 2: Waar vuur is, is rook 

  
TIJD 25 minuten 

 

0 DOELSTELLINGEN 

De leerlingen: 

 kunnen het verband tussen vuur en rook aangeven; 

 kunnen aangeven waarom rook gevaarlijk is; 

 kunnen het nut van een rookmelder uitleggen. 

1 MATERIAAL 

 Werkboekje VUUR pagina 6 - 7; 

 Videofragment ‘Brand met rook’ te vinden bij het digitale educatieve materiaal; 

 Rookmelder: terug te vinden in het schoolgebouw of thuis. 

2 LESOPBOUW: 

2.1 Instap – De leerlingen maken kennis met rook. 

2.1.1 Ervaringen met rook. 

Ga na of de leerlingen zelf ervaringen hebben met rook. Gebruik de foto uit het werkboekje om een klasgesprek 
op gang te brengen. Misschien hebben de leerlingen al eens rook gezien bij een kampvuur of bij een brand in de 
buurt.  

Hebben ze al eens de rook van een sigaret gezien? Roken is ongezond want eigenlijk adem je de giftige rook in. 
Alleen maar omdat de hoeveelheid van de rook zo beperkt is, ga je er niet (onmiddellijk) van dood. 
 

2.1.2 Videofragment ‘Brand met rook’. 

Bekijk het videofragment ‘Brand met rook’. De leerlingen kunnen zelf waarnemen hoeveel rook er kan vrijkomen 
bij brand. 

 

2.2 Kern – Bespreking van het fenomeen rook en het belang van een rookmelder.  

2.2.1 Geef uitleg over de rook en de rookmelder. 

Bij brand komt er veel rook vrij. Deze  rook is afkomstig van de objecten die verbranden. Sommige objecten en 
de materialen waaruit die gemaakt zijn, branden gemakkelijk zoals  kunststoffen (plastics), kleding en papier. 
Een stenen muur of een kookpot daarentegen zal helemaal niet branden.  

De rook die vrijkomt  is giftig, erg warm en pikzwart. Heel gevaarlijk dus. Misschien wel gevaarlijker dan het 
vuur zelf.  
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De rook in een haard of kachel kan ontsnappen via de schoorsteen. Bij brand in je huis kan de rook niet weg. Je 
huis zal zich vullen met rook. De rook stijgt en botst tegen het plafond. Er wordt een laag gevormd die steeds 
dikker en dikker wordt. 

Lig je ’s nachts te slapen terwijl er brand uitbreekt, dan zie je de rook niet. Je kan hem ook niet ruiken want als 
je slaapt, dan slaapt je neus mee. De rook zal zich heel snel door het hele huis verspreiden en je in een diepe 
slaap brengen. Daarom heb je een rookmelder nodig. Die merkt de rook op en maakt je op tijd wakker. 

2.2.2 Artikel ‘Gered door de rookmelder’. 

Lees  het krantenartikel op pagina 7 in het Werkboekje VUUR samen met de leerlingen. Ga na of de leerlingen het 
artikel begrijpen aan de hand van volgende vragen: 

- Werden de bewoners wakker van de rook in hun huis? 

- Waardoor werden de bewoners gewekt tijdens hun slaap? 

- Hoe is de brand ontstaan? 

- Wat is kortsluiting? 

- Hoe hebben de bewoners de rook ervaren? 

- Kon iedereen levend het huis verlaten? 

- Zijn er bewoners gewond geraakt? 

- Hoe komt het dat de vader gewond werd?  

- Kunnen de bewoners nog in hun huis? 

 

2.3 Slot – Doe-opdracht voor thuis. 

2.3.1 Rookmelders thuis. 

Laat de kinderen thuis op zoek gaan naar rookmelders. Hebben ze geen rookmelder? Laat de leerlingen hun 
ouders uitleggen waarom een rookmelder zo belangrijk is.  

Is er wel een rookmelder aanwezig? Laat de ouders de testknop indrukken zodat de leerlingen het geluid leren 
kennen.  

Het belang van een rookmelder komt terug in les 3: Vlucht veilig. 

 


