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Kerst in de klas 
 
 

De adventsperiode en de periode rond Kerstmis komt eraan.  
 
Het spreekt vanzelf dat we het als juf of meester best gezellig kunnen maken in onze klas om 
ons voor te bereiden op Kerstmis en te vertellen rond de adventskrans en de kerstboom.  
Hierbij zullen er in heel wat klassen kaarsen aangestoken worden en zullen er in de 
kerstbomen lichtjes branden.  
 
Mag ik jullie langs deze weg vragen om voorzichtig te zijn met brandende kaarsen en het 
aanbrengen van kerstverlichting: let op voor val- en stootrisico's van kinderen, plaats 
brandende kaarsen niet te dicht bij licht ontvlambare voorwerpen zoals gordijnen, laat 
brandende kaarsen nooit onbeheerd achter tijdens speeltijden, vergewis u ervan dat de 
kaarsen en de sfeerverlichting wel degelijk gedoofd zijn als je de klas, de studio, de 
leraarskamer ... verlaat. Kortom wees voorzichtig en denk aan de veiligheid van uw 
leerlingen en van uzelf.  
 
Maak er vooral voor jou en voor de kinderen een leerrijke en gezellige periode van. 
 
 
15  tips voor een veilige Kerst.  
 
Een kerstboom en kerstversiering op de werkplaats? Dat kan op een veilige manier of op een 
minder veilige. Houd alvast rekening met de volgende tips: (bron: arista) 
 
1. Kies om te beginnen voor degelijke verlichting met CE keurmerk en in goede staat. 

2. Werk zoveel mogelijk de snoeren weg. 

3. Zorg dat er niet te veel stekkers in dezelfde stekkerdoos gestoken worden en vermijd 
 lange of opgerolde verlengsnoeren. Zo vermindert u het risico op doorbranden. 

4. Plaats de kerstboom daar, waar hij niet omver gelopen zal worden. 

5. Zet hem niet te dicht bij brandbare materialen, bijvoorbeeld gordijnen of een 
 tafelkleed. 

6. Zorg dat doorgangen en vluchtroutes vrij blijven. 

7. Een afgezaagde kerstboom dient stevig gegrond te worden. Ideaal is een emmer met 
 nat zand, die  regelmatig met water wordt bijgevuld. Hoe droger de boom, hoe 
 groter het brandgevaar! Nog beter is een kerstboom met wortels in een pot met 
 aarde (die regelmatig water krijgt). 

8. Absoluut af te raden, is het spuiten van haarlak op de naalden, om uitval te 
 voorkomen. Dit zal de naalden zeer ontvlambaar maken. Kunstsneeuw is ook 
 gevaarlijk. 
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9. Vermijd het gebruik van kaarsen. Deze vormen een groot brandgevaar en horen 
 bijgevolg niet thuis op de werkplek. Er bestaan voldoende veiligere alternatieven (bvb 
 LED-kaarsjes). 

10. Doof de kerstverlichting bij het afsluiten van de werkplek. Een stekker met een 
 aan/uit schakelaar is  hiervoor aangewezen. 

 11. Impregneer brandbare voorwerpen om deze brandvertragend te maken.  

12. Kerstversieringen mogen niet in aanraking komen met verlichting of warm wordende 
 apparaten. 

13. Versiering aan het plafond? Zorg dat niemand er tegenaan kan lopen. 

14. Het is beter geen water op een brandende kerstboom te gieten. Dit verhoogt immers 
 het risico op kortsluiting! Zorg dat u een brandblusser binnen bereik heeft. Zorg dat 
 de toegang tot deze brandblusser niet geblokkeerd is. 

15. Rookmelders kunnen levens redden. Voorzie ze, of indien dit al gebeurd is, test of de 
 batterij nog meegaat.  

 
 
Met deze tips creëer je een gezellige en bovenal veilige kerstsfeer op het werk. 
 
 
Alvast de allerprettigste eindejaarsfeesten toegewenst! 
 
 
Robin 
 
 

 
 
 
 


