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Baantje verwisselen 

Samenvattingen Luistervragen

1. Op school gaat het beroepenproject van start. Iedereen 
mag verkleed naar school komen als wat hij later graag 
worden wil. De Brandweerclub staat verkleed op het school-
plein te wachten op de eerste schoolbel. Max is als zichzelf. 
Hij is namelijk al wat hij wil worden: uitvinder. Melvin heeft 
zijn trainingspak aan en een fluitje om. Hij wordt bonds-
coach. Anna is boswachter en Flo journaliste, omdat ze 
altijd zo nieuwsgierig is. Tjeng wordt met de auto gebracht. 
Hij heeft een driedelig pak van zijn vader aan en zijn haren 
keurig opzij gekamd. Hij is directeur van de school. 

Feiten:
-  Wat trekt Tjeng aan?
-  Wat heeft Flo bij zich?

Beleving:
-  Wat wil jij later worden? Hoe zou 

jij je verkleden?

2. Meester Hans vraagt wat Tjeng wil worden. Melvin helpt 
hem een handje: ‘Baas van de school, meester!’ Een paar 
kinderen giechelen. Maar meester Hans vindt het mooi. 
Hij vertelt dat iedereen deze week al zijn beroep gaat 
uitoefenen, en Tjeng loopt dus mee met mevrouw Stoel. 
Mevrouw Stoel vertelt dat het belangrijkste van haar werk 
is opletten dat kinderen geen ruzie maken, pesten of slaan. 
Dus als zij even weggaat, drukt Tjeng zijn neus tegen het 
raam. Maar eigenlijk had hij zelf ook wel willen buiten 
spelen. 

Feiten:
-  Waarom maakt Flo aanteke-

ningen?
-  Wat doet Melvin?

Beleving:
-  Hoe ziet een dag eruit van 

iemand met jouw droomberoep? 
Wat doet zo iemand allemaal, 
denk jij?

3. Anna en Melvin hebben ruzie. Anna de boswachter wil 
niet dat Melvin met zijn team op het grasveld voetbalt. Zo 
kunnen er nooit veldbloemen groeien. Nu heeft Anna de bal 
afgepakt en vechten ze op het schoolplein. Als baas van de 
school moet Tjeng ingrijpen. Hij rent naar buiten en mengt 
zich tussen de ruziënde kinderen. Hij weet de bal af te 
pakken en wil Anna en Melvin streng toespreken. Maar die 
komen woest op hem afgestormd. Gauw gooit hij de bal  
ver over de massa heen. Klingerdeklingerdekling! Oh nee...

Feiten:
-  Wat is het probleem van Max?
-  Wat wil Roxy worden?

Beleving:
-  Denk nog eens aan jouw droom-

beroep. Waar ben je dan ver-
antwoordelijk voor? Wat moet jij 
dan regelen?

4. Het raam van het kantoortje van mevrouw Stoel ligt aan 
diggelen. En daar is mevrouw Stoel al en ze vraagt aan 
Tjeng of hij heeft gezien wat er gebeurd. Tjeng geeft 
schoorvoetend toe dat hij het zelf heeft gedaan en hij moet 
met mevrouw Stoel mee naar het kantoortje. Melvin en 
Anna voelen zich schuldig en gaan erachteraan. In de klas 
ziet meester Hans dat Tjeng weer zijn gewone kleren aan 
heeft. Hij wil geen baas van de school meer zijn. Melvin wil 
wel ruilen. Iedereen wil ineens iets anders worden. 

Feiten:
-  Wat is de kop van het artikel dat 

Flo schrijft?
-  Waarom wil Anna bondscoach 

worden?

Beleving:
-  Heb jij weleens per ongeluk iets 

belangrijks/bijzonders/moois 
kapot gemaakt? Hoe gebeurde 
dat? Kreeg je straf?

5. Max weet eindelijk wat hij moet uitvinden. Op twee vellen 
presenteert hij zijn idee. Op de vellen staan een kapstok  
en een kist. De uitvinding heet ‘baantje verwisselen’. In de 
kist kunnen alle verkleedkleren en de petten en hoeden 
gaan aan de kapstok. Zo kun je elke dag iets anders zijn. 
Alleen als je iets anders wil worden. De meester is heel 
enthousiast. Wat een goede uitvinding! Die middag is 
de hele klas even timmerman en schilder. Ze maken een 
prachtige kapstok en kist. En Flo legt als een echte jour-
nalist alles vast. 

Feiten:
-  Wat vindt Tjeng handig aan de 

uitvinding?
-  Staat Flo ook op de groepsfoto?

Beleving:
-  Wat is jouw top 3 van leukste 

beroepen?
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6. In de hoek van de klas staan de kist en de kapstok. Het 
baantje verwisselen kan beginnen. De kinderen graaien 
enthousiast in de verkleedkist, maar er ontstaat al snel 
ruzie. Daarom maakt meester Hans een indeling. De hele 
week proberen de kinderen verschillende beroepen uit. 
Sommige kinderen weten al precies wat ze willen worden. 
‘Het is belangrijk dat je erachter komt waar je blij van 
wordt,’ schrijft Flo. Tevreden over het resultaat brengt ze 
haar zelfgemaakte krant rond. 

Feiten:
-  Welke uitvinding bedenkt Max 

om Anna te helpen met het 
beschermen van de bloemen?

-  Wanneer kan Max het best 
uitvinden?

Beleving:
-  Waar ben jij heel goed in? Word 

je daar ook blij van? Zou je dat 
in je latere beroep goed kunnen 
gebruiken?
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Clubbandje

Samenvattingen Luistervragen

1. De Brandweerclub speelt basketbal in de basketbalkooi. 
Tjeng is boos omdat hij de bal nooit krijgt. Daar komt 
de Bazenclub aan. ‘Potje of eruit,’ zeggen ze dreigend. 
Die uitdaging neemt De Brandweerclub aan. Het gaat er 
hard aan toe, de clubs zijn aan elkaar gewaagd. De enige 
die geen bal krijgt, is Tjeng. Daarom rukt hij de bal uit 
de handen van Anna. Hij dribbelt als een dolle naar de 
basket en scoort! Maar de anderen zijn boos: dat was de 
verkeerde basket! Ze krijgen ruzie en lopen de kooi uit. 
Hoe kan dat nu? Normaal hebben ze het toch heel leuk met 
elkaar?

Feiten:
-  Van wie pakt Tjeng de bal af?
-  Wie biedt zijn excuus aan?

Beleving:
-  Kun jij goed samenspelen met 

sporten? Speel je makkelijk over, 
of scoor je het liefst zelf?

2. Anna en Flo hebben clubbandjes gemaakt, om elkaar te 
herinneren aan de sterke clubband. Melvin vraagt zich 
bezorgd af of dat niet iets voor meisjes is maar Max laat 
het zien dat het survivalbandjes zijn. In geval van nood kun 
je die in één keer uittrekken tot een lang touw. Tijdens de 
ceremonie knopen ze de bandjes om en beloven ze elkaar 
dat ze de bandjes alleen in geval van nood zullen afdoen. 
Trots fietsen ze door de buurt. Maar als de Bazenclub hen 
ziet, worden ze uitgelachen. Wat kinderachtig!

Feiten:
-  Welke kleur hebben de bandjes?
-  Waar komt De Brandweerclub de 

Bazenclub tegen?

Beleving:
-  Heb jij weleens een ceremonie 

meegemaakt, bijvoorbeeld van 
een geloof of van een ver-
eniging? Hoe ging dat?

3. Melvin schaamt zich voor het clubbandje, nu de Bazenclub 
er zo hard om moest lachen. Maar hij wil het ook niet 
zomaar afdoen, want dan zou hij zijn vrienden teleur-
stellen. Als hij Billie uitlaat, komt hij de Bazenclub tegen. 
Die beginnen hem weer te plagen met het bandje. Als 
Melvin boos zegt dat het helemaal een armbandje is maar 
een survivaltouw, wil de Bazenclub dat zien. Dus demon-
streert Melvin hoe je er een touw van maakt, en hoe je 
dan bijvoorbeeld steentjes kunt schieten. Daar vliegt zijn 
bandje, het park uit...

Feiten:
-  Waarom wil Melvin dat Billie de 

armband kapot bijt?
-  Wat kun je allemaal doen met 

het armbandje?

Beleving:
-  Heb jij je weleens geschaamd 

voor iets? Bijvoorbeeld omdat de 
kapper je haar stom geknipt had 
of omdat je een lelijke trui aan 
moest? Wanneer? Hoe voelde het 
toen je daarmee de klas inliep? 

4. Het clubbandje is in een put terechtgekomen, buiten het 
park. Melvin probeert uit alle macht het rooster van de put 
los te wrikken, maar het lukt niet. Nu schaamt Melvin zich 
nog meer. Hij heeft de clubband verbroken, omdat hij zich 
voor het bandje schaamde. Thuis denkt z'n moeder dat hij 
ziek is, zo stil is hij. De volgende dag komen zijn vrienden 
hem ophalen om te zwemmen. Melvin schiet gauw onder 
zijn dekbed. Maar als Anna zijn pols voelt om te kijken of 
hij koorts heeft, mist ze meteen het armbandje.

Feiten:
-  Hoe vindt Melvin het bandje 

terug?
-  Waarom bindt Melvin Billie vast 

aan een bankje?

Beleving:
-  Wat doe jij als je je zorgen 

maakt. Kun je dan niet slapen? 
Niet eten? Of iets anders? 
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5. Melvin durft niet te vertellen wat er gebeurd is. Anna stelt 
voor om maar te gaan zoeken. Melvin gaat akkoord, vast-
besloten om ervoor te zorgen dat ze zogenaamd toevallig 
bij de put komen. In het park vertelt Melvin alles over de 
route die hij gelopen heeft, maar niets over de Bazenclub. 
Met Billie vindt Flo het bandje. Maar hij is helemaal losge-
haald. Hoe kan dat? Op dat moment komt de Bazenclub 
langs. ‘Knap van Melvin, hè, hoe hij in één keer jullie 
bandje in de put heeft gemikt!’

Feiten:
-  Waarom krijgt Tjeng de schuld 

van het verlies van het bandje?
-  Waarom vertelt Melvin niet wat 

er echt is gebeurd?

Beleving:
-  Waaraan kun je vaak zien dat 

iemand liegt? Kun je het aan jou 
zien als je liegt?

6. De Bazenclub vertelt dat Melvin alleen maar stoer wilde 
doen met dat babybandje, omdat het moest van hun. Even 
is het stil. Dan gaat Flo voor de Bazenclub staan.’ Dan was 
het dus een noodgeval. Daar hebben we de bandjes voor 
gemaakt.’ Samen doen ze erg hun best om het bandje 
uit de put te halen. En het lukt! Melvin is nog nooit zo 
blij geweest met een modderig stuk touw. Daar komt de 
Bazenclub weer. Ze hebben allemaal een ring om. Zie je  
wel dat ze jaloers waren? Stelletje na-apers. 

Feiten:
-  Wat haalt Max uit zijn broekzak?
-  Wie knopen de losse touwen 

weer tot bandjes?

Beleving:
-  Heb jij ook iets waaruit blijkt dat 

je bij een club hoort? Bijvoor-
beeld een clubtenue? Vind je het 
mooi of lelijk? Hoe zou het eruit 
zien als jij het voor het zeggen 
had?
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Bosje 

Samenvattingen Luistervragen

1. Als De Brandweerclub bij de Zummelse Waard aan het 
voetballen is, horen ze iets piepen in de bramenbosjes. 
Eerst denken ze dat het een vogel is, maar het blijkt een 
jong egeltje te zijn. Voorzichtig halen ze het diertje uit de 
bosjes. Het ziet er ziek en zwak uit en het is nog veel te 
klein om zonder moeder te kunnen. De Brandweerclub is 
vastbesloten om het diertje te redden. 

Feiten:
-  Wie speelt tegen wie tijdens het 

voetballen?
-  Waarom mag Tjeng het diertje 

uit de struiken halen?

Beleving:
-  De jongens en de meisjes voet-

ballen samen. Gaat dat bij jullie 
ook zo? Of voetballen jullie altijd 
apart? Of voetballen alleen de 
jongens?

2. Ze brengen het egeltje naar Station Zuid. De moeder van 
Max en Flo bekijkt het diertje met een zorgelijke blik en 
concludeert dat het speciale zorg nodig heeft. Ze adviseert 
de kinderen om ermee naar de dierenopvang te gaan. Bij 
de dierenopvang wordt het egeltje onderzocht door een 
dierenarts. Hij ziet meteen dat het diertje heel ziek is en 
belooft om te doen wat hij kan. Het egeltje wordt in een 
speciaal bakje gelegd met een warme kruik erbij en De 
Brandweerclub gaat rondkijken in de dierenopvang. 

Feiten:
-  Hoe heeft de vader van Melvin 

een keer een poesje gered?
-  Wat doet de dierenarts bij het 

egeltje?

Beleving:
-  In de dierenopvang zijn veel 

honden die op een nieuw baasje 
wachten. Zou jij zo’n hond willen, 
of heb je liever een puppy? 

3. De Brandweerclub krijgt een rondleiding bij de dieren-
opvang. Er zijn veel verschillende dieren, zoals katten, 
honden, cavia’s, konijnen en zelfs een varken. Anna 
heeft het er moeilijk mee. Zij vindt het enorm zielig dat 
al deze dieren zomaar zijn weggedaan door hun baasjes. 
Ze is daarom vastbesloten om in ieder geval het egeltje 
te redden. Daarom gaan ze bij de Zummelse Waard op 
zoek naar de moeder-egel. Maar ze moeten hun zoektocht 
staken vanwege noodweer dat de kop opsteekt. Als ze 
veilig thuis zijn, barst een enorm onweer los. Vlak nadat 
er een enorme knal klinkt, wordt de vader van Max en Flo 
gebeld. Hij heeft dienst bij de vrijwillige brandweer, en de 
bliksem is vast ergens ingeslagen. 

Feiten:
-  Hoe is het varken bij de dieren-

opvang terechtgekomen?
-  Waarom wordt de vader van Max 

en Flo gebeld door de vrijwillige 
brandweer?

Beleving:
-  Weet jij wat je moet doen als je 

buiten bent als het onweert en je 
niet snel genoeg thuis kunt zijn? 
Waar ben je het veiligst? 

4. Max en Flo hebben slecht geslapen. Vanwege het noodweer, 
omdat ze zich zorgen maakten om hun vader, en vanwege 
het zieke egeltje natuurlijk. Gelukkig zit hun vader de 
volgende ochtend gewoon aan het ontbijt. Er is in de hele 
omgeving veel schade door het noodweer. De moeder van 
Max en Flo wordt door de vrijwillige brandweer opgeroepen 
om bij de dierenopvang dieren te evacueren van de dieren, 
omdat er een enorme lekkage is en de boel blank staat. De 
Brandweerclub gaat mee om te helpen. Gelukkig hebben al 
veel mensen uit Zummel toegezegd dat ze wel een tijdelijk 
huisdier willen. Het egeltje leeft nog, maar ademt erg 
zwakjes. Ze noemen haar Bosje, naar de vindplek.

Feiten:
-  Waarom hebben Max en Flo 

slecht geslapen? Noem drie 
redenen. 

-  Wat is er bij de dierenopvang 
gebeurd?

Beleving:
-  Noodweer veroorzaakt vaak 

schade. Is dat ooit in jouw buurt 
gebeurd?
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5. Anna blijft bij het egeltje. De rest van De Brandweerclub 
gaat helpen met de evacuatie van de dieren. Met karretjes 
brengen ze de dieren in hun vervoerskooitjes naar hun 
tijdelijke baasjes. Onderweg komen ze de Bazenclub tegen. 
De kinderen van de Bazenclub willen ook helpen en er zijn 
zoveel dieren, dat alle hulp welkom is. De Bazenclub en 
De Brandweerclub verdelen wie welk dier waar naartoe 
brengt. Dat gaat goed. En dan ontdekken ze dat Bessie, het 
varken, naar de oom van Roxy gaat. En die is slager...

Feiten:
-  Wat gaan de kinderen vragen 

aan de tijdelijke baasjes van de 
dieren?

-  Waarom helpt Anna niet mee?

Beleving:
-  Welk dier van de opvang zou jij 

het liefste in huis nemen?

6. De Brandweerclub en de Bazenclub willen verhinderen dat 
Bessie naar de slager gaat. Ze gaan alle huizen langs, om 
te vragen of iemand tijdelijk een varken in huis wil, maar 
niemand is daartoe bereid. Onderweg komen ze meester 
Hans tegen en die oppert dat het varken prima in de 
schooltuin kan wonen. Hij regelt het meteen met mevrouw 
Stoel, de directrice. Terug bij het asiel, treffen ze Anna aan 
met Bosje op schoot. Bosje heeft het niet gered. Samen 
met de Bazenclub begraven ze het diertje. Als de dieren-
opvang na een paar dagen weer helemaal droog is, helpen 
ze met het terugbrengen van de dieren. Veel mensen uit 
Zummel hebben echter besloten om hun tijdelijk dier te 
houden. De Brandweerclub en de Bazenclub zijn tevreden: 
het is nog steeds erg dat Bosje dood is, maar ze hebben 
wel mooi een boel andere dieren kunnen helpen! 

Feiten:
-  Welke dieren logeren bij meester 

Hans?
-  Waarom zijn de mensen van de 

dierenopvang een paar dagen 
later heel vrolijk?

Beleving:
-  Bij de dierenopvang werken veel 

vrijwilligers. Ken jij ook mensen 
die vrijwilligerswerk doen? 
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Medaille voor moed 

Samenvattingen Luistervragen

1. Meester Hans is heel trots op de kinderen van zijn school. 
Ze hebben de Zummelse Bode gehaald met het redden van 
de dieren uit het asiel. Hij laat de krant zien en tot  grote 
schrik van De Brandweerclub staat er een grote foto van 
Pjotr van de Bazenclub met een papegaaienkooi op de 
voorpagina. Max baalt als een stekker. Natuurlijk heeft de 
Bazenclub ook meegeholpen met het redden van de dieren, 
maar het was eigenlijk het initiatief van De Brandweerclub. 
Zíj zouden met hun foto in de krant moeten komen. 
Melvin heeft een idee: als ze nou nóg iets moedigs zouden 
doen – en dan zónder de Bazenclub erbij… dan komen ze 
misschien zelf in de krant. 

Feiten:
-  Hoe heet de krant van Zummel?
-  Waarom vindt De Brandweerclub 

dat er een foto van hen op de 
voorpagina had gemoeten?

Beleving:
-  Heb jij weleens in de krant 

gestaan? Of iemand die je kent? 
waarmee? 

2. In het clubhuis bedenkt De Brandweerclub plannen voor 
moedige acties. Het idee om de Zummelse Vliet over te 
zwemmen worden afgeschoten: dat is niet moedig, maar 
dom en gevaarlijk. Bovendien: wie helpen ze daarmee? Dan 
heeft Anna een goed idee. De laatste tijd staat er vaak in 
de krant dat het verkeer in Zummel gevaarlijk is. Oudere 
mensen hebben daar moeite mee. Moeten ze niet gewoon 
bejaarden helpen met oversteken? Dat vinden de anderen 
een top idee. In geïmproviseerde klaar-over-outfits in de 
vorm vanregenpakken gaan ze naar de  drukke weg bij het 
bejaardentehuis en helpen een groepje mensen met over-
steken. En dan snellen ze gauw naar het kantoor van de 
Zummelse Bode om over hun heldhaftige actie te vertellen. 

Feiten:
-  Waarom wil De Brandweerclub 

iets moedigs gaan doen?
-  Waarom is het een gevaarlijk 

plan om de Zummelse Vliet over 
te zwemmen?

Beleving:
-  Wat zou jij bedenken om in de 

krant te komen?

3. De journaliste van de Zummelse Bode heeft nog geen tijd 
om hun actie vast te leggen maar zegt toe dat ze misschien 
later op de dag even komt kijken. Ze gaan dus weer terug 
naar het bejaardentehuis, maar het is erg rustig. En het is 
ook nog heel warm in die regenpakken. Gelukkig komt er 
uiteindelijk een oude dame aan. Tjeng en Melvin helpen 
haar met oversteken, maar pas als ze aan overkant van de 
straat is kan ze duidelijk te maken dat ze naar de overkant 
hoefde. Die avond liggen Max en Flo te balen in bed. 
Hun actie is op niks uitgedraaid en de journaliste van de 
Zummelse Bode is ook niet meer gekomen. Dan klinken er 
ineens sirenes. Max en Flo kijken klimmen in de uitkijktoren 
en verderop zien ze vlammen. Dan zien ze dat hun moeder 
gehaast Station Zuid verlaat in haar brandweerpak. 

Feiten:
-  Waarom heeft De Brandweerclub 

het zo warm?
-  Wat zegt de oude dame als ze 

eenmaal aan de overkant is? 
Beleving:
-  Bij sommige scholen die bij een 

drukke weg liggen, staan klaar-
overs. Vind jij dat nodig of niet? 
Waarom? 

4. De volgende ochtend wil de moeder van Max en Flo niks 
zeggen over de brand. Alleen dat het in een woonhuis 
was waar mensen thuis waren. Gelukkig is er niemand 
omgekomen. De Brandweerclub gaat kijken naar het uitge-
brande huis en ze zien dat de journaliste van de Zummelse 
Bode er ook is. ‘Nu wel,’ sist Melvin. Maar de journaliste 
zegt dat ze gisteren daadwerkelijk is komen kijken bij het 
bejaardentehuis, maar dat de kinderen toen al weg waren. 
Flo heeft een idee: mogen zij op foto en in de krant? Hun 
moeder heeft immers geblust! De journaliste zegt dat dat 
niet kan want om in de krant te komen moet je zelf iets 
speciaals hebben gedaan. Daar heeft ze natuurlijk gelijk in. 

Feiten:
-  Waar heeft de journaliste 

gisteren een stukje over 
geschreven, voordat ze naar het 
bejaardenhuis kwam?

-  Waarom wil de journaliste geen 
foto maken van De Brand-
weerclub?

Beleving:
-  Over welke onderwerpen zou jij 

het liefst schrijven als je jour-
nalist was?
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5. De Brandweerclub maakt een medaille voor moed voor 
de moeder van Max en Flo, omdat zij geholpen heeft om 
de brand in het woonhuis te blussen. Ze willen tijdens 
het opspelden met de zelfontspanner een foto van de 
ceremonie maken en die naar de krant sturen. Maar de 
moeder van Max en Flo wil dat niet. Ze zegt dat ze gewoon 
haar werk heeft gedaan, samen met haar collega’s, en 
daar is niks moedigs aan. Ze vertelt dat er wel een heel 
moedige jongen was. Die bleef heel rustig tijdens de brand 
en wees aan waar zijn zusje sliep, zodat ze haar nog net op 
tijd hebben kunnen redden. Dat blijkt Pjotr te zijn, van de 
Bazenclub. Max en Flo voelen zich heel rot. Ze wisten niet 
dat het zijn huis was. Hun moeder zegt dat het goed gaat 
met hem en zijn zusje, maar dat ze wel in het ziekenhuis 
zijn omdat ze rook hebben ingeademd. 

Feiten:
-  Wat wil Anna zeggen in haar 

speech?
-  Wie was er volgens de moeder 

van Max en Flo pas echt moedig?

Beleving:
-  Weet jij wat je moet doen bij 

brand op school? Hebben jullie 
dat weleens geoefend? En thuis?

6. De Brandweerclub gaat samen met de moeder van Max en 
Flo op bezoek bij Pjotr in het ziekenhuis. Hij is blij om de 
kinderen te zien. Het gaat goed met hem en met zijn zusje 
en ze mogen gauw naar huis. Tenminste… naar een ander 
huis. Want dat van hen moet eerst weer worden opgeknapt. 
De kinderen spelden hem de medaille voor moed op, want 
hij is het moedigst van allemaal. Als ze een foto willen 
maken voor in de krant, weigert Pjotr. Hij zegt dat ze al in 
de krant staan vanwege de brand, en dat hij liever wilde 
dat dat niet gebeurd was. Dan beseft De Brandweerclub 
dat het in de meeste gevallen inderdaad niet fijn is om de 
krant te halen. De moeder van Max en Flo biedt Pjotr en 
zijn familie aan om in Station Zuid te komen wonen totdat 
hun eigen huis weer bewoonbaar is. Dat aanbod nemen ze 
graag aan. 

Feiten:
-  Waarom kunnen Pjotr en zijn 

zusje nog niet naar huis?
-  Waarom wil Pjotr niet in de 

krant?

Beleving:
-  Welke spullen zou je het meest 

missen uit jouw huis, als het 
was afgebrand? En bij wie zou jij 
tijdelijk willen wonen?


