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1.3.1: 112 bellen

HELP! EHBO-skills voor jou Groep 5-6

WAT HEB JE NODIG? Printblad 1.3.1 Rollenspel ‘112 bellen’

DIT MOET JE KUNNEN: Deze skills heb je nodig. 
 Kijk op je skilltree. 
 Heb je ze al? Kruis het hokje aan:   
 ■  1.3: Ongeval of noodgeval?
 ■  1.4: Hoe kun je helpen?  
 Heb je ze nog niet? Doe ze dan hierna. 

HOE LANG DUURT DE OEFENING?  20 minuten

(Je werkt 
in duo’s) Dit moet je weten:

Als er een noodgeval is, kun je om hulp bellen. 
Je belt dan het nummer 112. Je kunt 112 dag en 
nacht bellen. Ook als je geen beltegoed hebt. 
De mensen van 112 gaan jou helpen.  

1.

Zo doe je dat:
●	 Blijf	rustig.

● Bel het nummer 112.

●  Zeg wat er moet komen: 
 de brandweer, de politie 
 of een ambulance.

● Zeg waar je bent. 

● Vertel wat er aan 
 de hand is.

Weet je de code van de 
telefoon niet? Dan kun je 
nog steeds 112 bellen. 
➜ Kies: Noodgeval.

TIP
Weet je het adres niet precies? Zeg dan de naam van de 
winkel, school of 

speeltuin of waar je 
dan ook bent. 
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Oefenen: 112 bellen
● Oefen samen 112 bellen. Gebruik rollenspel 1.

● Speel een gesprek na. Gebruik rollenspel 2.

● Schrijf allebei op hoe je het vond gaan. 
 

➜ Het moeilijkst vond ik: 

 
➜ Het beste vond ik gaan: 

➜ Dit is het belangrijkste wat ik heb geleerd:

HELP! EHBO-skills voor jou Groep 5-6

3.

CHECK JE SKILLS!
Zet een vinkje voor alles wat je nu weet 
en kunt. Je leerkracht kan het testen.

4.

■ Ik kan 112 bellen

Houssam

Bekijk het filmpje ‘Drie vragen 
over alarmnummer 112’.

Kinderen kunnen 
levens redden!
Bekijk	ook	het	filmpje	
‘Houssam redde zijn 
moeder en krijgt nu 
een lintje’.
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https://jeugdjournaal.nl/artikel/2312592-houssam-redde-zijn-moeder-en-krijgt-nu-een-lintje.html
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