Maud uit groep 7 en
Sil uit groep 4
vertellen

Het is net echt!
Veilig helpen op de St. Martinusschool
Bij de St. Martinusschool in Millingen
aan de Rijn kwamen de brandweer,
wijkagent en ambulance op bezoek.
Maud uit groep 7 raakte zo gemotiveerd
dat ze erna een kindercursus EHBO is
gaan doen. “Het leek mij leuk en heel erg
handig dat je nog beter kunt helpen als
er iets gebeurt.”
Maud herinnert zich de gezamenlijke
start van het project nog goed. “Het was
best eng. Ze hadden gespeeld dat er een
ongeluk was gebeurd. Dat er een auto
tegen een boom was gereden waar nog
twee mensen in zaten. De brandweer
kwam met loeiende sirenes aan. De
bhv’ers van school moesten helpen en
doen wat de brandweer zei.” Sil uit groep
4: “Ik was niet bang. Meester Vincent
was een van de slachtoffers, maar die
had ik daarvoor nog op het schoolplein
zien rondlopen. Dus ik wist gelukkig wel
dat het nep was.”
“Tijdens het project kwam de wijkagent
op bezoek in de klas”, vertelt Maud. “We
moesten 112 bellen met een probleem.
De agent deed alsof hij de meldkamer
was. Hij zei bijvoorbeeld: Je spreekt met
de meldkamer. Wie wil je hebben? De
brandweer, ambulance of de politie?” Sil:
“Je doet het nooit fout als je 112 belt.
Behalve als je 112 voor de lol belt.”

Jolanda Hendriks,
leerkracht:
“Het project was niet alleen zichtbaar
op school, maar ook in de omgeving. Bij
de afsluiting van het project gingen de
kinderen op allerlei plekken in het dorp op
zoek naar mensen die hulp nodig hadden.
De ‘slachtoffers’ waren geschminkte
EHBO’ers. In het bejaardenhuis, bij de BSO
en op straat werden de leerlingen geholpen
door de mensen uit het dorp. En ze kregen
direct feedback van de EHBO’ers. Je merkte
echt dat het enorm leefde.”

De leerlingen hebben ook met een
EHBO’er geoefend met het geven van
hulp als iemand gewond was. De EHBO’er
was verbaasd over de betrokkenheid van
de leerlingen. Hij overlegde na afloop
met de directeur van de school of het
mogelijk was om een cursus kinderEHBO te verzorgen. Resultaat: meer dan
20 kinderen van de school volgen nu
wekelijks vrijwillig een EHBO-cursus op
school, onder wie Maud.

