
 
 

PIT PILOT Lesbrief TAATUU 

Beste leerkracht,  
Wat leuk dat je samen met de klas een bezoek brengt aan PIT! Het doel van PIT is om iedereen in 

Nederland kennis te laten maken met het werk van de veiligheidsdiensten en daarnaast bewuster 

te maken van veiligheid in hun eigen omgeving. In deze lesbrief geven we handvaten om het 

bezoek voor te bereiden en achteraf op een zinvolle wijze te verwerken op school. De museumles 

TAATUU gaat over brandweer, politie, ambulance en verkeer. Omdat alle veiligheidsdiensten een 

sirene op hun voertuig hebben, hebben we deze les TAATUU genoemd.  

Van te voren,  
1. Het boekje Spuit Elf (HARMEN VAN STRAATEN) of Politieman (LIESBETH SLEGERS) voorlezen. 

2. Een gesprek met de kinderen voeren over regels. Waarom zijn er regels? Wie stellen de regels 

op en wie bewaakt ze, thuis, op school en in het verkeer/op straat. Een handvat voor dit gesprek 

vind je op de volgende pagina. 

3. Een voorbereidend gesprek over een museumbezoek voeren. Wat verwacht je te gaan zien in 

het museum? Waar gaat het museum over? Welke regels gelden in het museum? Een handvat 

voor dit gesprek vind je op pagina 3. 

Over de les in het museum,  
TAATUU bestaat uit 4 activiteiten in het museum. De kinderen gaan die in kleine groepjes doen. 

Deze activiteiten hebben te maken met brandweer, politie, ambulance en verkeer.  Een 

medewerker van het museum zal bij binnenkomst eerst een introductie geven over wat een 

museum is, wat de kinderen gaan doen tijdens hun bezoek en hij/zij herhaald de museumregels 

met de kinderen. Daarna gaan de kinderen in groepjes uiteen en wisselen ze na 15-20 minuten 

van activiteit. Dit is handig om van te voren te regelen:  

- Minimaal 4 en maximaal 8 ouders mobiliseren die als begeleider mee willen 

- De groep in 4 kleinere groepjes verdelen 

- Aan iedere groep 1 of 2 ouders toewijzen 

- De begeleidende ouders de brief “Ouderbrief Schoolbezoek” geven. 

De verwerkingsles op school,  
In het museum hebben jullie van alles gezien en gedaan rondom brandweer, politie en 

ambulance. Op school kunnen jullie aan de slag met het tweede onderdeel van de missie van 

PIT; bewustwording van veiligheid in de eigen omgeving. In dit geval is dat de school. Wat is er op 

school allemaal aanwezig wat met veiligheid te maken heeft? Dit kun je doen door met de 

kinderen een veiligheidswandeling te maken. Op pagina 4 vind je een handreiking hiervoor.  

  



 
 

Handleiding gesprek over regels 
 Doelgroep: Kleuters 

 Doel:            Kleuters bewust maken van het principe dat regels er zijn voor de veiligheid. 

 Vorm:          (Kring)gesprek 

Leg de kinderen uit dat je het gaat hebben over regels. Eerst behandel je de regels in hun eigen 

omgeving. Gebruik daarvoor de regels en het schema met antwoorden hieronder. Focus na de 

vragen even op de regels in het verkeer, in de winkel en de regels rondom lichamelijke 

gezondheid. Leg uit dat als je je niet aan die regels houd, het onveilig wordt. Dan kan het zomaar 

zijn dat de politie, brandweer of ambulance moet komen. Die regels zijn er dus voor de veiligheid. 

Hierna kun je een mooi bruggetje maken naar het voorbereidende gesprek over het 

museumbezoek.  

Stel ze de volgende vragen om over het onderwerp na te denken;  

1. Waar kom je regels tegen?  

2. Wat voor regels zijn er op die plekken?  

3. Waarom zijn die regels er?  

Mogelijke antwoorden:  

Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3  

School 

 

1. Luisteren naar de meester 

of juf 

2. Niet pesten 

3. Niet weglopen 

4. Niet vechten 

 

1. Zodat de juf goed les kan geven 

2. Zodat iedereen lief met elkaar 

omgaat 

3. Zodat de juf op iedereen kan letten 

en er geen nare dingen gebeuren  

4. Anders raken er kinderen gewond! 

 

Buiten/ 

Verkeer 

 

 

1. Rechts rijden in het 

verkeer 

2. Stoppen voor het 

stoplicht 

3. Fietslampjes aan in het 

donker 

 

 

4. Niet pikken van anderen 

5. Niets stukmaken van 

anderen 

6. Niet zomaar iets pakken 

van anderen 

 

 

1. Zodat er geen botsingen komen 

2. Zodat iedereen op zijn beurt gaat 

rijden en er geen botsingen komen 

3. Zodat andere fietsers of auto’s je 

kunnen zien in het donker en niet 

tegen je aan botsen 

4. Want de spullen zijn niet van jou. 

5. Idem 

6. idem 

 

 

 

 

 

 



 
 

Handleiding voorbereidend gesprek museumbezoek 
 Doelgroep:   Kleuters 

 Doel:   Kleuters bewust maken van wat een museum is en wat voor      

regels daar gelden 

 Vorm:              (kring)gesprek 

 

1. Een museum is een plek vol met interessante spullen. Wat vind je in de volgende 

museums? 

In een schilderijenmuseum hangen…… 

In een automuseum staan… 

In een tassenmuseum zie je….. 

In een treinenmuseum staan… 

In een natuurmuseum vind je …. 

In een geschiedenis vind je… 

2. Vraag de kinderen of ze zelf wel eens een museum hebben bezocht? Weten ze de 

naam nog? Wat hebben ze daar gezien of gedaan? 

3. PIT is een veiligheidsmuseum, het gaat over brandweer, politie en de ambulance. Wat 

denken jullie bij PIT te gaan zien? 

Suggesties:  

- Brandweerauto’s 

- Politieauto’s 

- Ambulances 

- Uniformen 

- Wapens 

- Brandweerslangen 

- Ladders 

- Handboeien 

- Een gevangenis 

4. In het museum zijn er dingen die je wel mag doen en niet mag doen. Kunnen jullie opnoemen 

wat niet mag in een museum? En wat mag er wel in het museum? 

Mogelijke antwoorden 

   

Vraag: Waarom mag je niet aan de spullen komen?  

Antwoord: De spullen bij PIT zijn heel erg oud. Nog wel ouder dan jullie opa’s en oma’s. En we 

moeten al die spullen mooi nog lang mooi bewaren. Tot dat jullie zelf opaatjes en omaatjes zijn! 

Daarom moeten jullie PIT helpen die spullen te bewaren. Het is heel simpel: nergens met je 

handen aankomen. 

Als jullie PIT komen bezoeken, zullen er wel andere spullen zijn die jullie mogen aanraken. Die 

zullen de mensen van het museum jullie geven. Ook zijn er een paar mooie, stoere auto’s waar je 

in mag!  

NIET  

- Niet rennen 

- Niet schreeuwen 

- Nergens aankomen 

 

WEL  

- Goed luisteren naar de mensen van het 

museum, de juf/meester en de papa’s en 

mama’s die mee gaan 

- Goed kijken naar de mooie spullen 

- Vragen stellen! Dat vinden de mensen 

van het museum erg leuk 



 
 

Handreiking Verwerkingsles: De veiligheidswandeling 

 Doelgroep:   Kleuters 

 Doel:   Kleuters bewust maken van de veiligheidsmaatregelen in hun directe o     

omgeving 

 Vorm:              Wandeling in en om het schoolgebouw 

 

In het museum hebben jullie van alles gezien en gedaan rondom brandweer, politie en 

ambulance. Op school kunnen jullie aan de slag met het tweede onderdeel van de missie van 

PIT; bewustwording van veiligheid in de eigen omgeving. In dit geval is dat de school. Wat is er op 

school allemaal aanwezig wat met veiligheid te maken heeft?  

Maak met de klas een veiligheidswandeling door de school. Wat heeft te maken met 

veiligheidsregels? Denk aan:  

- Brandblussers 

- EHBO koffers 

- Brandmelders 

- Plaskettingen, zodat de juf weet waar alle kinderen zijn 

- Sloten, zodat dieven niet naar binnen kunnen 

- Schoolregels 

- Aanwezigheidsbord met de namen van alle leerkrachten, zodat we weten wie er wel en 

niet is. 

- Hekken om het plein 

- Verkeersborden of zebrapaden bij de weg 

Bespreek met de kinderen waarvoor de spullen zijn, wie ze kunnen gebruiken en hoe ze te 

herkennen zijn. Ook kun je kinderen vragen wie thuis al deze spullen heeft. Geef de kinderen de 

opdracht mee om thuis ook een veiligheidswandeling te doen met hun gezin.  

 


