EU

WIJ LEREN OVER DE

EUROPESE UNIE

HANDLEIDING

Voorwoord
Beste leerkracht van de derde graad
In deze handleiding rijken we je een kant-en-klaarlessenpakket aan, waarmee je zelf aan de slag
kan gaan met het thema; de Europese Unie. We hopen hiermee het ontstaan en de werking van
de Europese Unie te verduidelijken aan de leerlingen. We willen de leerlingen ontwikkelen tot
wereldburgers.
Het doel van dit lessenpakket is om de leerlingen op een geïntegreerde muzische manier de
Europese Unie te leren kennen. Dit kan door de leerlingen beeldend te laten werken rond een
bepaalde gebeurtenis in het verleden of door een muzische reflectie op een les.
Tijdens de lessen wordt er niet enkel rond Muzische Vorming en Wereldoriëntatie gewerkt maar
ook rond andere vakken zoals Nederlands, Lichamelijke Opvoeding en Wiskunde.
Bij deze handleiding voorzien we volgende materialen:
Instructiefilmpjes: Elke les start met een instructiefilmpje, in dit filmpje wordt de leerstof op
een duidelijke manier aan de leerlingen uitgelegd.
Een website voor de leerlingen: Op deze website vinden de leerlingen de
verwerkingsopdrachten die horen bij de les en het instructiefilmpje.
Een onthoudbundel voor de leerlingen: Deze bundel is gekoppeld aan de
verwerkingsopdrachten op de website, hierin wordt de kern van de les telkens nog eens kort
samengevat.
Een website voor de leerkracht: Op deze website vind jij als leerkracht alle instructiefilmpjes.
Op deze manier is het duidelijk welk instructiefilmpje er bij de les hoort.
Het lessenpakket is voorzien van differentiatie op verschillende vlakken:
Differentiatie op niveau: Voor de taalzwakke leerlingen is er telkens een woordenlijst voorzien.
In deze woordenlijst vind je telkens de moeilijke woorden uit de les terug.
Differentiatie op tempo: De leerlingen die sneller klaar zijn kunnen een spelletje spelen op de
website, dit spel is steeds gekoppeld aan de lesinhoud.
Differentiatie op interesse: Voor de leerlingen die erg geïnteresseerd zijn in deze lessen, is er
steeds een extra weetje voorzien. Op deze manier kunnen ze hun kennis over de Europese
Unie nog verbreden.
In het lessenpakket zijn er verschillende 'evaluatie- en reflectiemomenten' voorzien. Tijdens elke
les is er steeds een opdracht (quiz, kruiswoordraadsel...) voorzien waarin alle leerstof van de
voorbije lessen aanbod komt. Op deze manier kunnen de leerling te weten komen welke leerstof
ze onder de knie hebben en waaraan ze nog moeten oefenen. Het is belangrijk dat ze de
leerstof goed begrijpen voor de quiz. Deze quiz vindt tijdens de laatste les plaats. Als de
leerlingen de quiz tot een goed einde brengen, krijgen ze een diploma. Op het einde van de
lessenreeks is er een overhoring voorzien.
Er is ook telkens een reflectiemoment voorzien op het einde van elke les. Deze
reflectiemomenten gebeuren steeds op een muzische manier.
Als rode draad hebben we een fictieve 'tijdreis' voorzien. Daya, de tijdsreiziger neemt de
leerlingen mee op tijdreis. Het avontuur van Daya en de leerlingen begint bij de Tweede
Wereldoorlog.
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Handleiding Europese Unie

Overhoring &
Verbetersleutel

Doelen

Onthoudbundel &
Verbetersleutel

Bronnen

Inleiding
Doelen

Vakken
Mens & Maatschappij
Nederlands
Muziek
Lichamelijke
opvoeding

Materiaal:
1 stoel per leerling
touw, krijt,
plakband om 2
lijnen te maken
Post-it

Handleiding Europese Unie

ZILL:
IVoc2
Ivoz2
MUgr3
MZgm1
OWsa1
SErv3
TOmn1
OVSG:
LA-MC-GYM-1.3:
LOD-LL-HOT-05.02
MV-MUZ-SI-3.1
NL-LEZ-DV-D03-02a-05
WO-MAA-SCV-14
GO:
1.2.2.145
3
4.2.1.9
6.2.1.10
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Inleiding
Verloop
1. Doe met de leerlingen de opwarmingsactiviteit. Tijdens deze activiteit leren de leerlingen dat ze
bepaalde zaken niet alleen kunnen doen.
De activiteit gaat als volgt: Je bakent het terrein af aan de hand van 2 lijnen; 1 beginlijn en 1 eindlijn.
Zorg ervoor dat deze strepen ongeveer 3 à 4 meter uit elkaar liggen. Indien het moeilijk is deze
activiteit in de klas te doen, kan je deze eventueel op de speelplaats, in de turnzaal of in de gang doen.
De leerlingen hebben 1 stoel nodig. Het is de bedoeling dat ze aan de eindlijn geraken zonder de grond
te raken. Raken ze de grond toch dan moeten ze helemaal opnieuw beginnen. Laat de leerlingen even
experimenteren. Er zullen misschien leerlingen zijn die uit hun eigen gaan samenwerken. Leg dan even
de activiteit stil en stel enkele vragen aan de leerlingen. Indien de leerlingen niet direct gaan
samenwerken leg dan ook even de activiteit stil en stel de volgende vragen:
"Kan je aan de eindlijn geraken op je eentje en een stoel?"
"Wat zou je kunnen gaan doen om toch aan de overkant te raken?" / "Wat zijn deze leerlingen aan
het doen zodat ze toch over de eindlijn geraken?"
2. Verdeel de leerlingen in groepjes van 3 tot 5 leerlingen. Geef de leerlingen even de tijd om samen aan
de overkant te geraken.
3. Stel enkele vragen aan de leerlingen
"Wat is samenwerken?"
"Hoe kunnen we de betekenis van een woord achterhalen?"
Splits het woord op in 'samen' en 'werken'. Achterhaal de betekenis van beide woorden, gebruik deze
betekenissen om een definitie te vormen voor 'samenwerken'.
Een voorbeeld van een definitie: "Met 1 of meerdere personen iets doen om een doel te
bereiken."
4. Laat de leerlingen per 2 even brainstormen over verschillende situaties waarin je moet samenwerken.
De leerlingen schrijven deze situaties op een Post-it.
5. Haal de Post-it per groepje op en bespreek deze situaties kort.
6. Indien de Europese Unie nog niet vermeld werd: toon de leerlingen de vlag van de Europese Unie.
Vraag aan de leerlingen wat deze vlag te maken heeft met samenwerken.
De Europese Unie werkt samen zodat je makkelijk producten van het ene land van de EU naar het
andere land van de EU kan vervoeren. De EU werkt samen om bepaalde problemen op te lossen
bv. 1 op de 5 Europeanen roken. De samenwerking van de EU zorgt er ook voor dat er nooit meer
oorlog gaat komen.
7. Reflectieopdracht ervaringsklap:
Laat de leerlingen in een grote kring staan. Jij mag beginnen, je klapt of stampt op een bepaald ritme.
De andere leerlingen herhalen het ritme. Je vertelt kort een leuke ervaring tijdens een samenwerking in
de klas, thuis, met vrienden... De beurt gaat naar de leerling links van jou, deze leerling stampt of klapt
op een bepaald ritme, de andere leerlingen herhalen het ritme. Deze leerling vertelt nu ook kort een
leuke ervaring tijdens het samenwerken. Je gaat verder op deze manier tot dat alle leerlingen aan de
beurt zijn geweest.
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Tweede Wereldoorlog
Doelen

Vakken

Mens & Maatschappij
Tijd & Ruimte
Wiskunde
Beeld

Materiaal:
1 computer per
leerling
1 onthoudbundel
per leerling

Handleiding Europese Unie

ZILL:
IVoz2
MUge3
MUgr2
OWsa1
OWti2
OWti3
OWti4
WDIw2
WDIw6
OVSG:
MV-BLD-BS-6:
WI-BEW.+2.6
WO-MAA-PJV-19
WO-MNS-SCV-1.3.2
WO-RUI-60
WO-RUI-73
WO-TIJD-63
GO:
3.1.3.66
3.1.3.67
3.1.3.68
3.1.20
4.1.2.11.4, 1.5
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Tweede Wereldoorlog
Verloop
1. Laat de leerlingen nog even aan de zijkant in de klas staan. Zet het eerste filmpje op. Je vindt het op de
website (lessenpakketeu.webnode.be).
2. Daya heeft aan de leerlingen gevraagd om de Boarding Pass in te vullen. Deel de onthoudbundels uit.
Geef de leerlingen even de tijd om de Boarding Pass in te vullen. Loop terwijl even door de klas om de
leerlingen eventueel te ondersteunen. De leerlingen mogen nog niet op hun plaats gaan zitten.
3. Toon het tweede filmpje aan de leerlingen.
4. Ga aan de zijkant van de klas staan en controleer de Boarding Pass van elke leerling. Als de Boarding
Pass in orde is dan mogen de leerlingen op hun plaats gaan zitten.
5. Toon het derde filmpje aan de leerlingen. In dit filmpje moeten de leerlingen de code kraken, onderaan
op hun Boarding Pass. Ze doen dit door de breuken gelijknamig te maken. De code is: 37331.
Controleer even of de leerlingen de code hebben kunnen kraken alvorens het volgende filmpje op te
zetten.
6. Als de leerlingen de code hebben gekraakt, mag je het volgende filmpje opzetten. In dit filmpje wordt
het verloop van de Tweede Wereldoorlog kort weergegeven.
7. Na dit filmpje kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met de verwerkingsopdrachten op de
website (lessenpakketeuleerlingen.webnode.be) en in de onthoudbundel. Je kan eventueel de
verbetersleutel klaarleggen. De verbetersleutel is per les opgebouwd. Als je liever klassikaal verbetert
dan kan dat natuurlijk ook.
8. Reflectiemoment: Kies een schilderij dat jouw gevoel bij oorlog beschrijft. De leerlingen krijgen even de
tijd om op het internet een schilderij te zoeken dat hun kijk op oorlog weergeeft. Dat kan "De Schreeuw"
Van "Edvard Munch" zijn, omdat oorlog erg bang maakt. Dat kan ook een schilderij van "Pollock" zijn,
omdat oorlog heel veel chaos creëert.
TIP: Noteer de namen van enkele bekende kunstenaars op het bord: Munch, Pollock, Kandinsky,
Haring...
Let op: Maak duidelijk aan de leerlingen dat ze geen schilderij mogen kiezen waarop oorlog te zien is.
Het schilderij mag dus geen link met oorlog hebben!
Laat de leerlingen eventueel klassikaal of per 4 à 5 leerlingen bespreken waarom ze dat schilderij
gekozen hebben.
9. Sluit de les af met het afsluitend filmpje van Daya. In dit filmpje neemt Daya afscheid van de
tijdsreizigers, de leerlingen.
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Kunstwerk Gesneuvelden
Doelen
ZILL:
MUge3
MUgr3
MUva3
OWti3

Vakken

Tijd & Ruimte
Beeld
Beweging

OVSG:
MV-BLD-BS-1
MV-BLD-BS-6
MV-BWG-BG-10
WO-TIJD-63
GO
3.1.3.68
4.1.2.11.4, 1.5
4.1.2.1, 1.4, 1.5, 1.5, 1.6

Materiaal:

1 dik wit papier per
leerling
1 zwart papier per
leerling
rode, oranje en gele
ecoline
penselen
een schaar per leerling
een tekenpotlood per
leerling
kranten om de bank te
bedekken
potjes voor de ecoline
gom per leerling
lijmstift per leerling
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Kunstwerk Gesneuvelden
Verloop

1. Stel enkele vragen over de leerstof van de vorige les aan de leerlingen:
"Over welke oorlog hebben we vorige les geleerd?"
"Was het een grote oorlog?"
"Waren er veel doden gevallen?"
Vertel aan de leerlingen dat er tussen 50 en 80 miljoen doden waren gevallen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Stel enkele vragen aan de leerlingen:
"Wat doet men om de gesneuvelden te herdenken?"
"Kennen jullie plaatsen waar er een standbeeld staat ter herdenking van de gesneuvelden tijdens de
Tweede Wereldoorlog?"
Een voorbeeld van een herdenking is het beeld op het Zegeplein in Turnhout.
Vertel aan de leerlingen dat zij vandaag ook een aandenken gaan maken voor de gesneuvelde soldaten.
2. Toon dit filmpje aan de leerlingen: https://www.youtube.com/watch?v=zfAYh3rIie4
Het filmpje geeft een schaduwspel weer over oorlog.
Stel enkele vragen aan de leerlingen:
"Waarover denk je dat het filmpje gaat?"
"Welke kleur hebben ze gebruikt om de personen en voorwerpen voor te stellen?"
"Welke kleuren hebben ze gebruikt voor de achtergrond?"
3. Vertel aan de leerlingen dat ze vandaag ook zoiets gaan maken, geen filmpje maar een kunstwerk (op
papier).
Je doet dit aan de hand van volgende stappen:
"Neem een wit dik papier, schrijf je naam op de achterkant."
"Leg kranten op je bank om jouw bank te beschermen."
"Neem per 2 de ecoline, doe de ecoline in potjes en neem voor elke kleur een ander penseel."
"Beschilder het witte papier met gele, oranje en/of rode ecoline."
"Als je daarmee klaar bent dan leg je het blad papier even aan de zijkant om het te laten drogen."
"Neem een zwart blad, teken met een potlood de voorwerpen en personen."
"Knip deze uit."
"Gom eventueel de overige potloodlijnen weg."
"Indien het papier helemaal opgedroogd is. Kleef de voorwerpen en personen erop."
"Ruim je bank op. Maak jouw bank eventueel schoon met een spons."
4. Reflectiemoment: Vraag aan de leerlingen om even aan de zijkant van de klas te gaan staan. Stel de
volgende vraag aan de leerlingen: "Hoe goed is jouw kunstwerk volgens jouw gelukt?" Als de leerlingen
vinden dat hun kunstwerk heel erg goed gelukt is dan gaan ze, vooraan, aan het bord staan. Als ze vinden
dat hun kunstwerk helemaal mislukt is dan gaan ze helemaal achteraan in de klas staan. De leerlingen
mogen natuurlijk ook een plaats tussen de twee punten kiezen.
De leerlingen mogen daarna kort verklaren waarom ze voor deze plaats hebben gekozen.
Maak wel enkele afspraken met de leerlingen:
De leerlingen mogen elkaar niet uitlachen.
De leerlingen maken het stil als een andere leerling of de leerkracht aan het woord is.
De leerlingen accepteren het als een leerling liever niet uitlegt waarom hij of zij deze plaats heeft
gekozen.
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Kunstwerk Gesneuvelden
Foto's
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Benelux & EGKS
Doelen

Vakken
Mens & Maatschappij
Tijd & Ruimte
Beeld

Materiaal:
1 computer per
leerling
1 onthoudbundel
per leerling
een atlas

ZILL:
IVoz2
MUge2
MUva2
MUva3
OWsa1
OWsa9
OWti2
OWti3
OWti4
OVSG:
LOD-LL-HOT-05.02
MV-BLD-BS-6:
MV-BLD-OM-3.1
WO-MAA-SCV-14
WO-MAA-PJV-29
WO-MAA-PJV-30
WO-MNS-SCV-1.3.2
WO-RUI-60
WO-RUI-72
WO-RUI-73
WO-RUI-75
WO-TEC-01.02
WO-TIJD-21
WO-TIJD-63
GO:
3.1.3.66
3.5.5 34
3.5.6 17
4.1.2.11.4, 1.5
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Benelux & EGKS
Verloop
1. Overloop kort de leerstof over de 'Tweede Wereldoorlog' aan de hand van enkele vragen:
"Tegenover welk land stond Duitsland erg vijandig?" (Frankrijk)
"Wanneer begon de Tweede Wereldoorlog?" (1940)
"Wanneer eindigde de Tweede Wereldoorlog?" (1945)
"Waarom werd de Tweede Wereldoorlog een echte wereldoorlog?" (Amerika en de Sovjet-Unie
raakten betrokken. Er ontstond ook oorlog in Hawaï, Noord-Afrika en Japan.)
2. Toon het instructiefilmpje aan de leerlingen. Je vindt dit instructiefilmpje op de website voor de
leerkrachten.
3. Na dit filmpje kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met de verwerkingsopdrachten op de
website (lessenpakketeuleerlingen.webnode.be) en in de onthoudbundel. Je kan eventueel de
verbetersleutel klaarleggen. De verbetersleutel is per les opgebouwd. Als je liever klassikaal verbetert
dan kan dat natuurlijk ook.
4. Reflectiemoment: De leerlingen krijgen allemaal een kladpapier. De leerlingen maken kreuken, vouwen,
proppen in of van het papier. Wat ze doen met het papier heeft te maken met het begrijpen van de
leerstof.
De leerlingen die de leerstof moeilijk vinden gaan bijvoorbeeld proppen maken van het papier.
De leerlingen die de leerstof onder de knie hebben gaan het papier bijvoorbeeld mooi vouwen.
Men mag natuurlijk niet gooien met het papier of er geen 'vliegtuigje' van maken.
De leerlingen verklaren daarna waarom ze het papier op die manier hebben gekreukt of gevouwen. Dit
kan klassikaal gebeuren maar ook in groepen van 4 of 5 personen.
5. Sluit de les af met het afsluitend filmpje van Daya.
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Productie Kolen & Staal
Doelen

Vakken
Wetenschap &
Techniek
Drama
Nederlands

Materiaal:
Post-it

Handleiding Europese Unie

ZILL:
Ivoz2
MUgr3
MUva1
MUva3
OWte1
TOtg1
TOsn3
TOsn4
OVSG:
LOD-LL-HOT-05.02
LOD-SOV-03.01
MV-BWG-BM-44
MV-DRA-BV-1.1
MV-DRA-BV-1.19
WO-TEC-01.01
WO-TEC-01.02
GO:
3
3.3.2.6
4.4.2.3
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Productie Kolen & Staal
Verloop
1. Vorm samen met de leerlingen een kring.
2. Vraag aan de leerlingen welke 2 grondstoffen men nodig heeft om wapens te maken. (staal en kolen)
3. Stel enkele vragen over deze 2 grondstoffen:
"Waar halen we kolen?" (Kolen komen uit de grond)
"Hoe kunnen we die kolen uit de grond halen?" (Door ze met een schop uit te grond te halen, met
een bulldozer...)
Doe met de leerlingen alsof je met een schop de kolen uit de grond aan het halen bent.
"Hoe gaan we die kolen vervoeren?" (Met een vrachtwagen, schip, te voet...)
"Hoe gaan we de kolen in de vrachtwagen krijgen?" (Met een kruiwagen, bak...)
Doe met de leerlingen alsof je de kolen in een kruiwagen schept.
"Staal wordt van ijzer en koolstof gemaakt. Waar halen we ijzer?" (IJzer komt uit de grond.)
Doe met de leerlingen alsof je met een schop ijzer uit de grond aan het halen bent. En daarna in
de kruiwagen doet.
"Je maakt staal van ijzer en koolstof."
Doe met de leerlingen alsof je het ijzer en de kolen samenvoegt.
"Hoe maken we van staal en kolen een wapen?" (Je gebruikt de kolen om vuur te maken, het vuur
gebruik je om wapens te maken.)
Doe dit samen met de leerlingen.
4. Verdeel de leerlingen in groepen van 4 of 5 leerlingen. Ze krijgen even de tijd om per groep op hun
eigen manier de productie van wapens uit te beelden. De leerlingen mogen enkel gebruik maken van
gebaren, niet van woorden!
5. Toonmoment: de leerlingen tonen hun theaterstuk aan de andere leerlingen.
6. Reflectiemoment: Schrijf op de Post-it, die je zo dadelijk van je leerkracht krijgt, een elfje over de
samenwerking met de leerling links van jou. Een elfje is een gedicht dat bestaat uit elf woorden. De
woorden worden als volgt verdeeld:
de eerste dichtregel: een woord
de tweede regel: twee woorden
de derde regel: drie woorden
de vierde regel: vier woorden
de vijfde regel: één woord, dat het gedicht samenvat
Noteer dit eventueel kort op bord ter ondersteuning van de leerlingen. Wanneer de leerlingen klaar zijn,
kleven ze de post-it op de rug van de leerlingen. Als alle leerlingen klaar zijn dan tel je af: 3, 2, 1. De
leerlingen mogen de post-it van hun rug nemen, en het elfje van hun gebuur lezen.
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EEG
Doelen

Vakken
Mens & Maatschappij
Tijd & Ruimte
Beeld

Materiaal:
1 computer per
leerling
1 onthoudbundel
per leerling
kleurpotloden,
stiften, gekleurd
papier
een atlas
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ZILL:
IVoz2
MUge2
MUva2
MUva3
OWsa1
OWsa9
OWti2
OWti3
OWti4
OVSG:
LOD-LL-HOT-05.02
MV-BLD-BS-6:
MV-BLD-OM-3.1
WO-MAA-SCV-14
WO-MAA-PJV-29
WO-MAA-PJV-30
WO-MNS-SCV-1.3.2
WO-RUI-60
WO-RUI-72
WO-RUI-73
WO-RUI-75
WO-TEC-01.02
WO-TIJD-21
WO-TIJD-63
GO:
3.1.3.66
3.5.5 34
3.5.6 17
4.1.2.11.4, 1.5
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EEG
Verloop
1. Toon het instructiefilmpje aan de leerlingen. Het filmpje begint met een korte herhaling van de leerstof
van de vorige lessen.
2. Na dit filmpje kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met de verwerkingsopdrachten op de
website (lessenpakketeuleerlingen.webnode.be) en in de onthoudbundel. Je kan eventueel de
verbetersleutel klaarleggen. De verbetersleutel is per les opgebouwd. Als je liever klassikaal verbetert
dan kan dat natuurlijk ook.
3. Reflectiemoment: Kies een kleur die past bij het gevoel dat jij hebt over de leerstof van deze lessen.
Dat kan rood zijn als deze lessen je niet zo liggen.
Of groen als je deze lessen erg interessant vindt.
De kleur kan ook een heel andere reden hebben.
Laat de leerlingen in groepjes van 4 of 5 leerlingen verklaren waarom ze voor deze kleur hebben gekozen.
4. Sluit de les af met het afsluitend filmpje van Daya.
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Europese Unie tot nu toe
Doelen

Vakken
Mens & Maatschappij
Tijd & Ruimte
Drama

Materiaal:
1 computer per
leerling
1 onthoudbundel
per leerling
een atlas

ZILL:
IVoz2
MUgr3
MUva3
OWsa1
OWsa9
OWti2
OWti3
OWti4
OVSG:
LOD-LL-HOT-05.02
MV-BWG-BM-44
MV-DRA-BV-1.1
MV-DRA-BV-1.19
WO-MAA-SCV-14
WO-MAA-PJV-29
WO-MAA-PJV-30
WO-MNS-SCV-1.3.2
WO-RUI-60
WO-RUI-72
WO-RUI-73
WO-RUI-75
WO-TEC-01.02
WO-TIJD-21
WO-TIJD-63
GO:
3.1.3.66
3.5.5 34
3.5.6 17
4.1.2.11.4, 1.5
4.3.2.9
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Europese Unie tot nu toe
Verloop
1. Toon het instructiefilmpje aan de leerlingen. Het filmpje begint met een korte herhaling van de vorige
lessen.
2. Na dit filmpje kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met de verwerkingsopdrachten op de
website (lessenpakketeuleerlingen.webnode.be) en in de onthoudbundel. Je kan eventueel de
verbetersleutel klaarleggen. De verbetersleutel is per les opgebouwd. Als je liever klassikaal verbetert,
kan dat natuurlijk ook.
3. Reflectiemoment:
a. Je toont de afbeelding van de 'Blob Playground'.
b. Laat de leerlingen even aandachtig naar de plattegrond kijken.
c. Vertel aan de leerlingen dat ze zo dadelijk één van deze mannetjes moeten uitbeelden. Het
mannetje dat je kiest heeft te maken met het proces: hoe ver jij al staat met de leerstof, hoe goed jij
alles hebt begrepen... Het is de bedoeling dat je eerlijk bent.
d. Verdeel de leerlingen in kleine groepjes.
e. Laat de leerlingen kort bespreken waarom ze precies voor dat mannetje gekozen hebben.
4. Sluit de les af met het afsluitend filmpje van Daya. In dit filmpje neemt Daya afscheid van de leerlingen.
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Europese Unie tot nu toe
Afbeelding
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Symbolen van de EU
Doelen

Vakken
Mens & Maatschappij
Tijd & Ruimte
Drama

Materiaal:
1 computer per
leerling
1 onthoudbundel
per leerling

Handleiding Europese Unie

ZILL:
IVoz2
MUge2
MUva2
MUva3
OWsa1
OWsa9
OWti2
OWti3
OWti4
OVSG:
LOD-LL-HOT-05.02
WO-MAA-SCV-14
WO-MAA-PJV-29
WO-MAA-PJV-30
WO-MNS-SCV-1.3.2
WO-RUI-60
WO-RUI-72
WO-RUI-73
WO-RUI-75
WO-TEC-01.02
WO-TIJD-21
WO-TIJD-63
GO:
3.1.3.66
3.5.5 34
3.5.6 17
4.1.2.11.4, 1.5
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Symbolen van de EU
Verloop
1. Toon het instructiefilmpje aan de leerlingen. Dit filmpje bevat een herhaling van de vorige lessen en de
leerstof van deze les.
2. Na dit filmpje kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met de verwerkingsopdrachten op de
website (lessenpakketeuleerlingen.webnode.be) en in de onthoudbundel. Je kan eventueel de
verbetersleutel klaarleggen. De verbetersleutel is per les opgebouwd. Als je liever klassikaal verbetert,
an dat natuurlijk ook.
3. Reflectiemoment:
a. Verdeel de leerlingen in groepen van 4 à 5 personen.
b. De leerlingen kiezen hun favoriete symbool van de Europese Unie en beelden het uit.
c. De andere leerlingen moeten raden wat het symbool is.
d. Het reflectiemoment is afgelopen als alle leerlingen van het groepje aan bod zijn geweest.
4. Sluit de les af met het afsluitend filmpje van Daya.
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Symbolen van de EU maken

Doelen
ZILL:
MUge3
MUgr3
MUva3
OWti3

Vakken
Mens & Maatschappij
Tijd & Ruimte
Muziek
Beeld

OVSG:
MV-BLD-BS-1
MV-BLD-BS-6
MV-BWG-BG-10
WO-TIJD-63
GO
3.1.3.68
4.1.2.11.4, 1.5
4.1.2.1, 1.4, 1.5, 1.5, 1.6

Materiaal:
Klad papier
Net papier
Vliegerpapier één per
leerling
Zijdevloeipapier
Lijmstiften
Scharen
Tekenpotloden
Stiften
Snijgereedschap
(snijmat, mes en lat)
voor de leerkracht
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Symbolen van de EU maken

Verloop
Voorbereiding: Snijd het vliegerpapier en het zwarte papier op maat. De vlaggetjes zijn 10 op 15
centimeter. Je kunt dit formaat naar eigen aanzicht aanpassen.
Teken een rand van 1 cm af op elk zwart velletje. Als je in het midden een kruis snijdt, dan kunnen de
leerlingen de vlagomtrek gemakkelijk zelf uitknippen.
1. Vraag aan de leerlingen of ze nog enkele symbolen van de Europese Unie kennen.
2. Vertel aan de leerlingen dat ze vandaag zelf een vlag mogen ontwerpen voor de Europese Unie of een
volkslied mogen 'componeren'.
3. De leerlingen die kiezen voor de vlag doorlopen volgende stappen:
a. Stel enkele vragen aan de leerlingen:
"Hoeveel sterren moeten er zeker aanwezig zijn op de vlag?" (12 sterren)
"Wat doen de landen van de Europese Unie?" (samenwerken)
b. Vertel aan de leerlingen dat deze 'elementen' aanwezig moeten zijn in het ontwerp van de vlag.
c. Laat de leerlingen een ontwerp maken op een kladpapier.
d. Als het ontwerp klaar is, knippen de leerlingen de vlagomtrek uit.
e. De leerlingen maken het ontwerp van hun vlag na. Ze doen dit door stroken en vormen uit
zijdevloedpapier te knippen. Ze kleven deze met een lijmstift op een vel vliegerpapier.
f. Laat de leerlingen eventueel met stiften hun ontwerp verder afmaken of nuanceren.
g. Kleef met behulp van een lijmstift een zwart kader op de vlag. Knip al het zijdevloeipapier dat buiten
het kader valt af.
h. Laat de leerlingen gaatjes in de vlaggen maken.
Afwerking: Rijg een stuk touw door de verschillende vlaggen. Hang de vlaggen op in de klas.
4. De leerlingen die kiezen voor het volkslied doorlopen volgende stappen:
a. Verdeel de groep in groepjes van 3 à 4 leerlingen.
b. Stel enkele vragen aan de leerlingen:
"Wat doen de landen van de Europese Unie?" (samenwerken)
"Spreekt men in alle landen dezelfde taal?" (Neen)
"Welke talen worden vaak gesproken in de andere landen?" (Engels en Frans)
c. Vraag de leerlingen om een bekend kort lied te nemen als melodie. (bv. Op een grote paddenstoel.)
d. Wanneer de leerlingen een melodie hebben gevonden, vertel je hen dat ze op deze melodie een lied
mogen schrijven over de Europese Unie. Er moeten wel enkele 'elementen' aanwezig zijn in het lied:
het moet over samenwerken gaan en er moeten enkele Franse woorden in voorkomen.
e. Geef de leerlingen een kladpapier en laat ze even brainstormen over de tekst.
f. Als de leerlingen een volkslied hebben geschreven, laat ze het dan overschrijven op een net papier.
Hang de liedtekst ergens op in de klas.
g. Laat de leerlingen het lied zingen voor de andere leerlingen.
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Symbolen van de EU maken

Foto's

Bron: DoenKids. (z.d.). Olympische vlaggen. Geraadpleegd op 30 april 2020, van https://doenkids.nl/olympische-vlaggen/
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Europese Wetten
Doelen

Vakken
Mens & Maatschappij
Tijd & Ruimte
Beweging

Materiaal:
1 computer per
leerling
1 onthoudbundel
per leerling
rode papier

Handleiding Europese Unie

ZILL:
MUgr3
MUva2
OWru6
OWsa1
OWsa9
OWti2
OWti3
OWti4
OVSG:
LOD-LL-HOT-05.02
MV-BWG-BG-10
WO-MAA-SCV-14
WO-MAA-PJV-29
WO-MAA-PJV-30
WO-MNS-SCV-1.3.2
WO-RUI-60
WO-RUI-72
WO-RUI-73
WO-RUI-75
WO-TEC-01.02
WO-TIJD-21
WO-TIJD-63
GO:
3.1.3.66
3.1.3.67
3.5.5 34
3.5.6 17
4.3.2.9
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Europese Wetten
Verloop
1. Toon het instructiefilmpje aan de leerlingen.
2. Na dit filmpje kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met de verwerkingsopdrachten op de
website (lessenpakketeuleerlingen.webnode.be) en in de onthoudbundel. Je kan eventueel de
verbetersleutel klaarleggen. De verbetersleutel is per les opgebouwd. Als je liever klassikaal verbetert
dan kan dat natuurlijk ook.
3. Reflectiemoment: Voor dit evaluatie- en reflectiemoment kan je best even naar buiten gaan of naar de
turnzaal.
a. Vraag aan de leerlingen om op 1 rij te gaan staan.
b. Vertel aan de leerlingen dat jullie zo dadelijk een spel gaan spelen. 'Het spel gaat als volgt: Ik ga zo
dadelijk enkele zinnen zeggen. Als deze zin van toepassing is op jou, dan voer je de instructie uit.
Anders blijf je staan. De leerling die als eerste aan de overkant is, is de winnaar.'
c. Je stelt enkele vragen aan de leerlingen:
Als je weet dat de Tweede Wereldoorlog begint in 1940, doe dan een grote stap naar voor.
Als je weet dat de spelregels van de EGKS vastgelegd zijn in het Verdrag van Maastricht, doe dan een
konijnensprong naar voor. (Let op deze uitspraak klopt niet! De leerlingen die toch naar voor gaan
moeten terug opnieuw beginnen.)
Als je weet dat de EEG opgericht werd in 1957, zet dan 2 stappen naar voor als een tomaat.
Als je weet dat de EU opgericht werd in 1960, hinkel dan 2 keer vooruit. (Let op deze uitspraak klopt
niet! De leerlingen die toch naar voor gaan moeten terug opnieuw beginnen.)
Als je weet dat de EU momenteel uit 28 landen bestaat, doe dan een koprol. (Let op deze uitspraak
klopt niet! De leerlingen die toch een koprol doen moeten terug opnieuw beginnen.)
.....
4. Sluit de les af met het afsluitend filmpje van Daya.
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Rollenspel
Doelen

Vakken
Mens & Maatschappij
Tijd & Ruimte
Drama

Materiaal:
Vlaggen van
lidstaten van de EU
Kaartjes met de
naam op van het
land

ZILL:
IVoz2
MUgr3
MUva3
OWsa1
OWsa9
OWti2
OWti3
OWti4
OVSG:
LOD-LL-HOT-05.02
MV-BWG-BM-44
MV-DRA-BV-1.1
MV-DRA-BV-1.19
WO-MAA-SCV-14
WO-MAA-PJV-29
WO-MAA-PJV-30
WO-MNS-SCV-1.3.2
WO-RUI-60
WO-RUI-72
WO-RUI-73
WO-RUI-75
WO-TEC-01.02
WO-TIJD-21
WO-TIJD-63
GO:
3.1.3.66
3.5.5 34
3.5.6 17
4.1.2.11.4, 1.5
4.3.2.9
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Rollenspel
Verloop
1. Zet de banken van de leerlingen in een halve cirkel. Jouw bureau zet je aan de open kant van de cirkel
zodat je alle leerlingen goed kan zien. Zet op elke tafel een vlaggetje van een lidstaat van de EU plaats
daarbij het kaartje met de naam van het land op.
2. Laat alle kinderen achter het vlaggetje zitten van het land dat op hun kaartje staat.
3. Je neemt zelf plaats achter de tafel en leest het wetvoorstel voor. Je doet alsof je de Europese
Commissie bent.
4. Leg uit aan de kinderen dat er pas een akkoord is behaald, als er een meerderheid van de stemmen is.
Het stemgewicht, hebben wij tijdens de vorige les gezien. Dat betekent dat meer dan de helft van de
landen akkoord gaat met de oplossing vanuit de Europese Commissie.
5. Als je het wetvoorstel hebt voorgelezen, laat je één voor één de ministers aan het woord volgens de
volgorde die op het blad staat aangegeven.
6. De kinderen lezen de tekst voor die is opgesteld voor hun land. Ze mogen de mening eventueel ook in
eigen woorden toelichten, zolang ze maar bij de mening van hun land blijven. Je kan de teksten voor alle
ministers downloaden op: www.provincieantwerpen.be/europaweken
7. Noteer op het blad of de landen wel of niet akkoord gaan.
8. Kijk of alle leerlingen aan de beurt zijn geweest. Je kunt dit eventueel ook vragen.
9. Maak de stand van zaken op: is het voorstel afgewezen of is het aangenomen?
10. Ongeacht het resultaat mogen de leerlingen applaudisseren. Het is een democratische beslissing die
genomen is.
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Rollenspel
Verloop

Bron: Europa Direct. (2018). Europa... hoe leg ik dat uit? . Antwerpen, België: Europa Direct.
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Rollenspel
Europese Raad voor Milieu
Voorstel van de Europese Commissie:
Geachte dames en heren ministers,
Hartelijk welkom op deze Europese Ministerraad voor Milieu. Ik ben blij u als Milieuminister van uw
Europese land te mogen verwelkomen in … , want we hebben vandaag een belangrijk punt op de agenda.
Jaarlijks worden in alle winkels in de Europese Unie zo’n 100 miljard plastiek zakjes verspreid. Bijna 8
miljard daarvan belanden op straat of in het water. Dat noemen we ‘zwerfvuil’.
We moeten dringend iets doen aan dit plastiekafval in onze leefomgeving en de vervuiling van het ‘milieu’.
Daarom stelt de Europese Commissie voor om een verbod in te voeren op plastiek zakjes in de winkel.
Graag had ik de standpunten van de lidstaten gekend om tot een beslissing te komen. Als we een
meerderheid vinden die het wetsvoorstel goedkeurt, worden plastiek zakjes in de hele EU verboden.
Indien de meerderheid niet akkoord gaat, doet de Commissie op een andere keer een ander wetsvoorstel.
1. Vraag aan de groep: “Hoeveel ministers zitten er effectief rond de tafel vandaag?” en “Hoeveel
stemmen zijn er dan nodig voor een meerderheid?” (noteer dit op notitieblad)
2. Zeg: “Jij bent de minister van je land. Jij vertegenwoordigt dat land en die mening. Die heb je van de
regering van jouw land meegekregen om hier te verkondigen.”
3. Zeg: “Lees de argumenten van jouw land, die je vindt op het blad dat voor je ligt, even door.”
4. Zeg: “Ik laat jullie één voor één aan het woord en zal de mening van je land noteren. Lees de mening
van jouw land voor die je vindt op het blad dat voor je ligt.”
Bron: Europa Direct. (2018). Europa... hoe leg ik dat uit?. Antwerpen, België: Europa Direct.
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Rollenspel
Europese Raad voor Onderwijs
Voorstel van de Europese Commissie:
Geachte dames en heren ministers,
Hartelijk welkom op deze Europese Ministerraad in…….. Ik ben blij u als Minister van Onderwijs van
uw land te mogen verwelkomen. We hebben vandaag een belangrijk punt op de agenda.
Jongeren in Europa lezen steeds minder. Kranten, tijdschriften, leesboeken en strips moeten plaats maken
voor de computer, internet, videospelletjes, …

Het is belangrijk dat onze jongeren blijven lezen, maar het is niet gemakkelijk hen te motiveren. De
Europese Commissie stelt daarom voor dat alle scholen in de EU verplicht strips moeten gebruiken
in de klas.
Graag had ik de standpunten van de lidstaten gekend om tot een beslissing te komen. Als we een
meerderheid vinden die het wetsvoorstel goedkeurt, worden strips verplicht. Indien de meerderheid
niet akkoord gaat, doet de Commissie op een andere keer een ander wetsvoorstel.
1. Vraag aan de groep: “Hoeveel ministers zitten er effectief rond de tafel vandaag?” en “Hoeveel
stemmen zijn er dan nodig voor een meerderheid?” (noteer dit op notitieblad)
2. Zeg: “Jij bent de minister van je land. Jij vertegenwoordigt dat land en die mening. Die heb je van
de regering van jouw land meegekregen om hier te verkondigen.”
3. Zeg: “Lees de argumenten van jouw land, die je vindt op het blad dat voor je ligt, even door.”
Bron: Europa Direct. (2018). Europa... hoe leg ik dat uit?. Antwerpen, België: Europa Direct.

Handleiding Europese Unie

28

Rollenspel
Europese Raad voor Migratie
Voorstel van de Europese Commissie:
Geachte dames en heren ministers, hartelijk welkom op deze Europese Ministerraad in...
We hebben vandaag een belangrijk punt op de agenda.
In Europa komen vele vluchtelingen aan. Zij komen uit landen waar het op dit moment heel slecht is
om te leven en zoeken veiligheid en onderdak in de Europese Unie.
Het is belangrijk dat vluchtelingen geholpen worden, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
De Europese Commissie stelt daarom voor dat het aantal vluchtelingen verdeeld moet worden over
alle landen van de EU.
Graag had ik de standpunten van de lidstaten gekend om tot een beslissing te komen. Als we een
meerderheid vinden die het wetsvoorstel goedkeurt, worden vluchtelingen in heel de Europese Unie
verdeeld. Indien de meerderheid niet akkoord gaat, doet de Commissie op een andere keer een
ander wetsvoorstel.
1. Vraag aan de groep: “Hoeveel ministers zitten er effectief rond de tafel vandaag?” en “Hoeveel
stemmen zijn er dan nodig voor een meerderheid?” (noteer dit op notitieblad)
2. Zeg: “Jij bent de minister van je land. Jij vertegenwoordigt dat land en die mening. Die heb je van
de regering van jouw land meegekregen om hier te verkondigen.”
3. Zeg: “Lees de argumenten van jouw land, die je vindt op het blad dat voor je ligt, even door.”
Bron: Europa Direct. (2018). Europa... hoe leg ik dat uit?. Antwerpen, België: Europa Direct.
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Rollenspel
Europese Raad voor Energie
Voorstel van de Europese Commissie:
Geachte dames en heren ministers, hartelijk welkom op deze Europese Ministerraad in ... We hebben
vandaag een belangrijk punt op de agenda.
In de Europese Unie leven meer dan 500 miljoen mensen. Om hun huizen te verwarmen en te verlichten is
veel elektriciteit en energie nodig. Deze energie komt vaak van kerncentrales, kolen of olie en dat is heel
vervuilend.
We moeten dringend meer schone energiebronnen gebruiken. Daarom stelt de EU Commissie voor dat er
een verplichting komt om windmolens te plaatsen in ieder dorp van de EU.
Graag had ik de standpunten van de lidstaten gekend om tot een beslissing te komen. Als we een
meerderheid vinden die het wetsvoorstel goedkeurt, worden de windmolens verplicht. Indien de
meerderheid niet akkoord gaat, doet de Commissie op een andere keer een ander wetsvoorstel.
1. Vraag aan de groep: “Hoeveel ministers zitten er effectief rond de tafel vandaag?” en “Hoeveel
stemmen zijn er dan nodig voor een meerderheid?” (noteer dit op notitieblad)
2. Zeg: “Jij bent de minister van je land. Jij vertegenwoordigt dat land en die mening. Die heb je van de
regering van jouw land meegekregen om hier te verkondigen.”
3. Zeg: “Lees de argumenten van jouw land, die je vindt op het blad dat voor je ligt, even door.”

4. Zeg: “Ik laat jullie één voor één aan het woord en zal de mening van je land noteren. Lees de
mening van jouw land voor die je vindt op het blad dat voor je ligt.”
Bron: Europa Direct. (2018). Europa... hoe leg ik dat uit?. Antwerpen, België: Europa Direct.
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Evaluatie: De Slimste
Europeaan Ter Wereld

Vakken
Mens & Maatschappij
Tijd & Ruimte
Wetenschap &
Techniek

N
PEAA
O
R
U
E

Materiaal:
1 whiteboard per
team
1 stift voor op een
whiteboard per team
1 diploma per leerling
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Evaluatie: De Slimste
Europeaan Ter Wereld
Verloop
1. Toon het instructiefilmpje aan de leerlingen. Je vindt het instructiefilmpje op de leerkrachtenwebsite.
2. Verdeel de leerlingen in groepen van 4 à 5 leerlingen. Elke groep krijgt 1 whiteboard.
3. Laat de leerlingen een groepsnaam verzinnen.
4. Noteer de groepsnamen op bord. Laat voldoende plaats zodat je de punten onder de groepsnaam kan
noteren.
5. Open de PowerPointpresentatie.
6. Vertel aan de leerlingen dat ze vandaag "De Slimste Europeaan Ter Wereld" gaan spelen.
7. Geef de leerlingen tijdens de quiz genoeg tijd om na te denken en te overleggen. Het spel bestaat uit
verschillende rondes:
Ronde 1: 3-6-9: Deze ronde bestaat uit 9 vragen. Elk team krijgt bij elk juist antwoord 1 punt. Bij een
juist antwoord op de derde, zesde en negende vraag, krijgt het team 2 punten. Alle groepen mogen
antwoorden op de vragen. De leerlingen schrijven de letter van het juiste antwoord op het
whiteboard.
Ronde 2: Puzzel: Deze ronde bestaat uit één puzzel. In deze puzzel zitten 3 woorden verstopt, het is
de bedoeling dat de leerlingen de 3 woorden gaan zo zoeken in de puzzel. De woorden die bij elkaar
horen zijn steeds in dezelfde kleur gemarkeerd, het is de bedoeling dat de leerlingen voor deze
woorden het overkoepelende begrip gaan zoeken. De leerlingen noteren de woorden op de
whiteboardjes. Per juist antwoord krijgen de leerlingen 3 punten.
Ronde 3: Ingelijst: Deze ronde bestaat uit één vraag. Op deze vraag moeten de leerlingen 10
antwoorden geven. Per juist antwoord krijgen de leerlingen 1 punt. Dit is de voorlaatste ronde, na
deze ronde blijven er nog maar 2 teams over.
Ronde 4: De Finale: De 2 beste ploegen mogen deelnemen aan de finale. Deze ronde bestaat uit 5
vragen. Het team dat na deze ronde de meeste punten heeft is het winnende team!
8. Geef de winnaar van de quiz een daverend applaus.
9. Omdat alle leerlingen zo goed hun best hebben gedaan, krijgen ze van de assistent van Daya, jij dus,
allemaal een diploma.
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Diploma
N
PEAA
EURO

Dit diploma is van:
________________________________________
Proficiat! Jij bent officieel de slimste
Europeaan ter wereld!
Je bent een echte expert in volgende onderdelen:
De Tweede Wereldoorlog
De Benelux
De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
De Europese Economische Gemeenschap
De Europese Unie
De Symbolen van de Europese Unie
De Europese Wetten
Datum

Handtekening

Daya

Evaluatie: Overhoring
Verloop
Deze overhoring is opgemaakt voor leerlingen van de derde graad. Na het uitdelen van de overhoring is
het gewenst om de test even kort te overlopen met de leerlingen. De leerlingen krijgen ongeveer 25
minuten de tijd voor de overhoring in te vullen. Schrijffouten tellen niet mee.
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De Europese Unie
Datum: _____________________________

Naam: _____________________________

1. Rangschik deze gebeurtenissen in chronologische volgorde. Geef de
gebeurtenis die eerst gebeurd is, nummer 1. De gebeurtenis die als laatste
gebeurd is, geef je nummer 5.
______/ 5
______________

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

______________

Tweede Wereldoorlog

______________

Benelux

______________

Europese Unie

______________

Er wordt voor het eerst met de Euro betaald in België

2. Duid deze landen aan op de kaart van Europa:
België (1) , Italië (2) , Duitsland (3) en Frankrijk (4)

3. Noteer 3 symbolen van de Europese Unie.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

______/ 4

______/ 3

De Europese Unie
Datum: _____________________________

Naam: _____________________________

4. Omcirkel de leden van de Europese Economische Gemeenschap.
Nederland
Bulgarije

Frankrijk
Spanje

België

Italië

Luxemburg

Zweden

Duitsland

Ierland

5. Zijn deze uitspraken juist of fout?

Uitspraak

______/ 3

______/ 5

Juist

Fout

Dit is de vlag van Italië.
Het Europees parlement bestaat uit volksvertegenwoordigers.
Het Gouden Gordijn werd in 1989 afgebroken.
Een Verdrag is een 'handleiding' voor de Europese landen.
Het Verenigd Koninkrijk is in 2020 uit de EU gestapt.

________ / 20

De Europese Unie
Datum: _____________________________

Naam: _____________________________

1. Rangschik deze gebeurtenissen in chronologische volgorde. Geef de
gebeurtenis die eerst gebeurd is, nummer 1. De gebeurtenis die als laatste
gebeurd is, geef je nummer 5.
______/ 5
______________
3

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

1
______________

Tweede Wereldoorlog

______________
2

Benelux

______________
4

Europese Unie

______________
5

Er wordt voor het eerst met de Euro betaald in België

2. Duid deze landen aan op de kaart van Europa:
België (1) , Italië (2) , Duitsland (3) en Frankrijk (4)

1

______/ 4

3

4
2

3. Noteer 3 symbolen van de Europese Unie.

12 sterren / de euro
_______________________________________
_______________________________________
Europees volkslied

Europese feestdag
_______________________________________
Europese vlag

______/ 3

De Europese Unie
Datum: _____________________________

Naam: _____________________________

4. Omcirkel de leden van de Europese Economische Gemeenschap.
Nederland
Bulgarije

Frankrijk
Spanje

België

Italië

Luxemburg

Zweden

Duitsland

Ierland

5. Zijn deze uitspraken juist of fout?

Uitspraak

______/ 3

______/ 5

Juist

Fout

Dit is de vlag van Italië.
Het Europees parlement bestaat uit volksvertegenwoordigers.
Het Gouden Gordijn werd in 1989 afgebroken.
Een Verdrag is een 'handleiding' voor de Europese landen.
Het Verenigd Koninkrijk is in 2019 uit de EU gestapt.

________ / 20

Overzicht Doelen
ZILL:
IVoc2: Exploreren en experimenteren in de wereld rondom zich.
IVoz2: Creatief denken en daarbij nieuwe paden durven bewandelen.
IVzv2: Op een efficiënte manier informatie en leerervaringen opnemen, verwerken,
weergeven (delen) en deze onthouden en inzetten bij nieuwe ervaringen en in
complexere situaties.
MUge2: De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren.
MUge3: Boodschappen en symboliek in kunst en muzische expressie begrijpen en
verwerken.
MUgr2: Durven fantaseren en verbeelden.
MUgr3: Zich bewust worden van de eigen muzische en creatieve mogelijkheden
(talenten) en die tonen
MUva1: Tot kwaliteitsvol muzisch samenspel komen.
MUva2: Gericht beschouwen van beelden, muziek, dans en drama met oog voor de
muzische bouwstenen, werkvormen en vormgevingsmiddelen.
MUva3: De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch uit
te drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen.
MZgm1: Balanceren op een stabiel vlak.
OWru6: Kaartbegrip, oriëntatie- en kaartvaardigheid ontwikkelen.
OWsa1: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen op verschillende
manieren samenleven en groepen vormen.
OWsa9: Weten dat Vlaanderen, België en de Europese Unie elk een eigen bestuur
hebben waar beslissingen worden genomen.
OWte1: Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe eenvoudige technische systemen
gemaakt zijn van grondstoffen, ingrediënten, materialen en/of onderdelen.
OWti2: Tijdsbegrippen en verschillende soorten kalenders functioneel gebruiken.
OWti3: Gebeurtenissen uit het eigen leven en uit de geschiedenis verkennen in in de
tijd situeren.
OWti4: Vaststellen en uitdrukken hoe de geschiedenis doorwerkt in de samenleving
van vandaag en morgen en hoe je als mens deel uitmaakt van de geschiedenis.
SErv3: Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een
gemeenschappelijk doel.
TOtg1: Plezier beleven aan taal en het spelen met taal.
TOmn1: Een mondelinge boodschap verwerken.
TOsn3: Een schriftelijke boodschap overbrengen.
TOsn4: Bij het schrijven aandacht besteden aan zins-en tekststructuur, lay-out en
beeldende elementen, leesbaarheid, spelling en interpunctie.
WDIw2: Wiskundige kennis en vaardigheden efficiënt en met inzicht hanteren.
WDIw6: Inzicht verwerven in de wiskundige gelijkheid en de basisbewerkingen.
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Overzicht Doelen
OVSG:
LA-MC-GYM-1.3: De leerlingen kunnen motorische basisbewegingen op een voldoende
flexibele en verfijnde wijze uitvoeren in complexe bewegingssituaties (koprollen op een
Zweedse bank, evenwicht in omgekeerde houding, ...).

LOD-LL-HOT-05.02: De leerlingen gaan creatief om met taken en opdrachten.
LOD-SOV-03.01:De leerlingen kunnen samenwerken en samenspelen met anderen zonder
onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.
MV-BLD-BS-1: Kinderen praten over eigen werk en hoe het tot stand kwam (zowel inhoud als
vorm). Praten over een werk intensifieert het kijken.
MV-BLD-BS-6: Kinderen ervaren dat beelden een inhoud, betekenis of doel kunnen hebben.
MV-BLD-OM-3.1: Kinderen kunnen middelen functioneel gebruiken.
MV-BWG-BG-10: De kinderen drukken zichzelf uit met dansbewegingen die naar gevoelens,
ervaringen, situaties en gebeurtenissen verwijzen.
MV-BWG-BM-44: De kinderen kunnen individueel of in groep een eigen bewegings- of dansstukje
tonen.
MV-DRA-BV-1.1: De kinderen durven in de kring 'doen-alsofspelletjes spelen'. (durven).
MV-DRA-BV-1.19: De kinderen kunnen op elkaar inspelen door dialogen te improviseren.
(reageren).
MV-MUZ-SI-3.1: De kinderen kunnen een door de leerkracht aangegeven ritme nabootsen.
NL-LEZ-DV-D03-02a-05: De leerlingen kunnen een woord uiteenleggen en op basis van de kennis
van de samenstellende delen en de context de betekenis vinden.
NL-SCH-DV-D01-08: De leerlingen hebben voldoende schrijfdurf om een gegeven schrijfsituatie
aan te vatten.
NL-TBS-08.04: De leerlingen tonen openheid en interesse voor talen en culturen.
WI-BEW.+2.6: De lln. kunnen bij optellingen, flexibel en inzichtelijk een doelmatige
oplossingsmethode toepassen, op basis van inzicht in de eigenschappen van bewerkingen en in
de structuur van getallen: gelijknamig maken van breuken.
WO-MAA-SCV-14: De leerlingen ervaren dat taakverdelend werken of samenwerken zinvol kan
zijn en kunnen de positieve gevolgen daarvan verwoorden.
WO-MAA-PJV-19: De leerlingen kunnen met voorbeelden illustreren dat in onze wereld niet altijd
en overal de Rechten van de Mens en het Kind gerespecteerd worden.
WO-MAA-PJV-29: De leerlingen weten dat België deel uitmaakt van de Europese Unie en weten dat
elk een eigen bestuur heeft waar beslissingen worden genomen.
WO-MAA-PJV-30: De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze de gemeenschappen en de
landen van de Europese Unie ernaar streven om samen te werken.
WO-MNS-SCV-1.3.2: De leerlingen begrijpen dat samenwerken noodzakelijk kan zijn om een
bepaald doel te bereiken.
WO-RUI-60: De leerlingen kunnen plaatsen en gebeurtenissen waar ze kennis mee maken,
lokaliseren op een in die context passende kaart.
WO-RUI-72: De leerlingen kunnen een atlas raadplegen en enkele soorten kaarten hanteren.
WO-RUI-73: De leerlingen hebben een voorstelling van de kaart van Europa, zodat ze in een
praktische toepassingssituatie vlot de betrokken landen op een kaart kunnen opzoeken en
aanwijzen
WO-RUI-75: De leerlingen kennen de landen van de Europese Gemeenschap en kunnen ze
lokaliseren op een kaart van Europa.
WO-TEC-01.01: De leerlingen ontdekken al explorerend en experimenterend verschillende
grondstoffen en materialen.
WO-TEC-01.02: De leerlingen ervaren dat vele technische realisaties gemaakt zijn uit
verschillende materialen.
WO-TIJD-21: De leerlingen kunnen verschillende soorten kalenders functioneel gebruiken.
WO-TIJD-63: De leerlingen betonen belangstelling voor het verleden, heden en toekomst, hier en
elders.
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Overzicht Doelen
GO:
1.2.2.145: De betekenis van woorden afleiding: uit de onderdelen van een woord.
3: De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale
achtergrond, geslacht of etnische origine.
3.1.3.63: Met eigen woorden omschrijven wat de Europese Unie is.
3.1.3.66: Empathie betonen n.a.v. historische en actuele feiten en problemen in de
wereld waarbij aan mensen leed berokkend werd door menselijke gedragingen als
uitbuiting, onverdraag-zaamheid en oorlog.
3.1.3.67: Bij een gebeurtenis uit het verleden of de actualiteit onderscheid maken
tussen slachtoffers, daders en omstaanders (zij die laten begaan, zij die op een of
andere manier meehelpen en zij die zich tegen de daders verzetten) en dit relateren
aan conflicten en pestgedrag op school of in de klas.
3.1.3.68: Enkele memorialen (bijv. het Fort van Breendonk, de IJzertoren, plaatselijke
oorlogsmonu-menten...) en gedenkdagen (Wapenstilstand...) relateren aan
gebeurtenissen uit het verleden.
3.1.20 Breuken gelijknamig kunnen maken in functie van het optellen, het aftrekken en
het ordenen.
3.3.2.6: Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen verwoorden
uit welke grondstof of materiaal de onderdelen gemaakt zijn.
3.5.5 34 Plaatsen lokaliseren: op een kaart van Europa/de wereld.
3.5.6 17 Een atlas raadplegen en, in functie van de vraag, de juiste kaart kiezen en
interpreteren.
4.1.2.11.4, 1.5 Een beeldend werk maken door gevoelens, fantasieën, ervaringen en
situaties persoonlijk expressief te verwerken, al dan niet gebruik makend van een
ontwerp.
4.2.1.9: Eenvoudig ritmepatronen herkennen en nabootsen.
4.4.2.3: Samen een dans of bewegingsverhaal opbouwen en uitvoeren met als
vertrekpunt iets wat ze gehoord, gezien, gelezen, gevoeld of meegemaakt hebben.
4.3.2.9 Zich transformeren in een bepaald personage.
6.2.1.10: Ontwikkelen evenwicht via bewegingsopdrachten.
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WIJ LER E N O VE R

DE EUROPESE UNIE
Daya's Airlines
Stoel:

Je eigen plaats

Naam passagier:
____________________

Naar:

Van:

Brussel

Europese Unie

Datum vertrek:
____ / ____ / ________

Naam passagier: ___________________________________________

Van:

Brussel

Geboortedatum: ___________________________________________

Vlucht:

Datum vertrek :

DA2020

____ / ____ / ________

Naar:

Europese Unie

Datum
aankomst:
Het verleden

Boarding Pass

Kraak de code
Daya en haar medepiloten zijn de code vergeten. Ze hebben het papier met
de code op wel teruggevonden maar er zitten allemaal vlekken op... Maak de
breuken gelijknamig. Vind jij de code?
2
--6

= ---9

14
---18

= ---9

1
---3

= ---9

9
---27

= ---9

4
---36

= ---9

Tijdlijn
Tweede
Wereldoorlog
______________
Benelux
_____________
_
EGKS
_____________
_
EEG
_____________
_

Afbraak van
de Berlijnse
Muur

______________
EU
_____________
_
de Euro
______________
Verdrag van
Lissabon
_____________
_
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Lidstaten van de EU

Er zijn vandaag _____ landen lid van de Europese Unie.
Op 31 januari 2020 stapte ________________________ uit de Europese Unie. Zet een
kruis in het land.
Deze landen willen graag lid worden van de Europese Unie: _______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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JAARTAL

1

1946
Benelux

2

1946
Benelux

3

1946
Benelux

4

1951
EGKS

5

1951
EGKS

6

1951
EGKS

7

1973

VLAG
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JAARTAL

8

1973

9

1973

10

1981

11

1986

12

1986

13

1995

14

VLAG

LAND

HOOFDSTAD

1995
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JAARTAL

15

1995

16

2004

17

2004

18

2004

19

2004

20

2004

21

VLAG

LAND

HOOFDSTAD

2004
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JAARTAL

22

2004

23

2004

24

2004

25

2004

26

2007

27

2007

28

2013

VLAG
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Ik onthoud
Tweede Wereldoorlog
De ellende die de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt, geeft de aanzet tot
de eenmaking van ______________________.
Na WO II splitst _________________________ zich op in twee kampen:
1. aan de ene kant de landen van West-__________________________
2. aan de andere landen van Oost-__________________________

Benelux
De landen bundelen hun krachten uit schrik voor een nieuwe oorlog.
Het idee voor een Europese samenwerking groeit. Enkele landen blijven
neutraal. In het begin is de groep klein. ________________________________,
_______________________________ en ____________________________ slaan de
handen in elkaar. Ze besluiten samen te werken, samen vormen ze de
____________________.

EGKS
De Franse minister van Buitenlandse zaken _____________________________
stelt Duitsland in 1950 voor om de _________________ - en _______________
productie van beide landen gemeenschappelijk te maken.
Ook andere landen zien in dat samenwerken voordelen biedt. In 1951
richten ______________________, ______________________, ______________________,
______________________, ______________________ en ______________________ de
EGKS op: de _________________________________________________________.
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EEG
In 1957 kwamen de 6 landen samen in Rome. Deze landen wilden
nog meer gaan samenwerken rond ________________________,
_____________________________, ______________________________________ en
____________________________. Dit werd opgenomen in het ___________________
____________________________. De naam veranderde naar EEG: _______________
___________________________________________________________.

Verdrag
Het is een soort van _______________________________ voor de Europese
landen met daarin de ________________________________ om samen te
werken.

Berlijnse Muur
Omdat de _____________________________ (Rusland) en ______________________
het niet eens werden over hoe de wereld na Wereldoorlog II verdeeld
moest worden, ontstond de Koude Oorlog in 1946. Europa werd in
tweeën verdeeld. Het __________________________________ deelde Duitsland
in twee. Het ______________________________ moest voorkomen dat mensen
uit het arme Oosten naar het rijkere Westen zouden vluchten.
In 1961 werd de ____________________________________ gebouwd. Deze muur
werd afgebroken in _________________.
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EU
In 1992 werd de Europese Economische Gemeenschap de _____________
__________________________________, afgekort de EU. Hier werd besloten dat
het gemakkelijk zou zijn als je met hetzelfde geld kon betalen, het geld
werd de _________________ genoemd. Deze spelregels staan in het Verdrag
van ________________________.

Symbolen van de EU
De _____________________________________________wordt gevierd op 9 mei.
Op de ___________________________________________ staan 12 sterren, dit is
het symbool van volledigheid en perfectie.
Het ____________________________________ is geschreven door de Duitse
componist Ludwig van Beethoven.
________________________ wordt beschouwd als de hoofdstad van de
Europese Unie.
Vanaf 2002 werd in België en 19 andere landen met de _____________
betaald.
Ons werelddeel, __________________________, is vernoemd naar een
Griekse prinses.
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Europese wetten

Handleiding Europese Unie

52

Overheidsinstellingen
De _______________________________________________.
De commissarissen van de Commissie zetelen in het Berlaymontgebouw
in ____________________________. De commissie dient nieuwe
wetsvoorstellen in. Indien het voorstel goedgekeurd wordt, maakt de
commissie er een Europese richtlijn van. Alle Europese landen moeten
zich hieraan houden. Wie zich niet aan de richtlijn houdt, krijgt een
boete.
Het _______________________________________________ bestaat uit
____________________________________. Het Europees Parlement komt
samen in ____________________________________ in Frankrijk. Het
parlement controleert de wetsvoorstellen die door de commissie
worden ingediend. Ze kunnen de dossiers afkeuren, laten bijsturen of
goedkeuren.
In ___________________________________________________ zetelen ministers
van de lidstaten. Deze raad vergadert in het Justus Lipsius-gebouw in
_______________________. Afhankelijk van het te bespreken onderwerp
komen ze bij elkaar. Er zijn dan ook verschillende Raden, zoals een
Raad voor: milieu, onderwijs, gezondheid, werk, jeugd, sport,
ruimtevaart....
Enkele keren per jaar verzamelt ____________________________. Tijdens
zo'n bijeenkomst gaan de staatshoofden en de eerste ministers van
de lidstaten na in welke richting Europa best uitgaat.
____________________________ is de voorzitter van de Europese Raad of de
President van Europa.
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Knip deze vlaggen uit. Je hebt deze nodig voor de opdracht op bladzijde 2 tot en met 6.
TIP: Knip alle vlaggen in één keer uit en stop ze in een envelop. Zo verlies je zeker geen
vlaggen!

WijHandleiding
leren over de
Europese
Unie
Europese
Unie
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Verbetersleutel:
Tweede Wereldoorlog
Tweede
Wereldoorlog
______________
1940-1945
Benelux
_____________
_
EGKS
_____________
_
EEG
_____________
_

Tweede Wereldoorlog
De ellende die de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt, geeft de aanzet tot
Europa
de eenmaking van ______________________.
Europa
Na WO II splitst _________________________
zich op in twee kampen:
Europa
1. aan de ene kant de landen van West-__________________________
Europa
2. aan de andere landen van Oost-__________________________
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Verbetersleutel:
Benelux & EGKS
Tweede
Wereldoorlog
______________
Benelux
_____________
1946
_
EGKS
_____________
1951
_
EEG
_____________
_

Benelux
De landen bundelen hun krachten uit schrik voor een nieuwe oorlog.
Het idee voor een Europese samenwerking groeit. Enkele landen blijven
neutraal. In het begin is de groep klein. ________________________________,
België
_______________________________
en ____________________________
slaan de
Nederland
Luxemburg
handen in elkaar. Ze besluiten samen te werken, samen vormen ze de
____________________.
Benelux

EGKS
Robert Schuman
De Franse minister van Buitenlandse zaken _____________________________
stelt Duitsland in 1950 voor om de _________________
- en _______________
Kolen
Staal
productie van beide landen gemeenschappelijk te maken.
Ook andere landen zien in dat samenwerken voordelen biedt. In 1951
richten ______________________,
______________________, ______________________,
Frankrijk
West-Duitsland
Italië
België
Nederland en ______________________
Luxemburg de
______________________,
______________________
EGKS op: de Europese
_________________________________________________________.
Gemeenschap voor Kolen en Staal
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Verbetersleutel:
Benelux & EGKS
JAARTAL

VLAG

LAND

HOOFDSTAD

1

1946
Benelux

België

Brussel

2

1946
Benelux

Nederland

Amsterdam

3

1946
Benelux

Luxemburg

Luxemburg

4

1951
EGKS

Duitsland

Berlijn

5

1951
EGKS

Frankrijk

Frankrijk

6

1951
EGKS

Italië

Rome
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Verbetersleutel:
Benelux & EGKS

2
1

3

4

5
6
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Verbetersleutel:
EEG & Verdrag
Tweede
Wereldoorlog
______________
Benelux
_____________
_
EGKS
_____________
_
EEG
_____________
1957
_

EEG
In 1957 kwamen de 6 landen samen in Rome. Deze landen wilden
handel
nog meer gaan samenwerken rond ________________________,
_____________________________,
______________________________________
en
landbouw
transport
____________________________. Dit werd opgenomen in het ___________________
natuurbescherming
Verdrag
____________________________.
De naam veranderde naar EEG: _______________
van Rome
___________________________________________________________.
Europese Economische Gemeenschap

Verdrag
handleiding
Het is een soort van _______________________________
voor de Europese
landen met daarin de ________________________________
om samen te
spelregels
werken.
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Verbetersleutel:
Europese Unie tot nu toe
Afbraak van
de Berlijnse
Muur

1989

______________
EU
_____________
_

1992

de Euro
______________
Verdrag van
Lissabon
_____________
_

2009

Berlijnse Muur
Sovjet-Unie
Amerika
Omdat de _____________________________
(Rusland) en ______________________
het niet eens werden over hoe de wereld na Wereldoorlog II verdeeld
moest worden, ontstond de Koude Oorlog in 1946. Europa werd in
tweeën verdeeld. Het __________________________________
deelde Duitsland
IJzeren Gordijn
in twee. Het ______________________________
IJzeren Gordijn moest voorkomen dat mensen
uit het arme Oosten naar het rijkere Westen zouden vluchten.
Berlijnse Muur
In 1961 werd de ____________________________________
gebouwd. Deze muur
werd afgebroken in _________________.
1989

EU
In 1992 werd de Europese Economische Gemeenschap de _____________
__________________________________,
afgekort de EU. Hier werd besloten dat
Europese Unie
het gemakkelijk zou zijn als je met hetzelfde geld kon betalen, het geld
werd de _________________
genoemd. Deze spelregels staan in het Verdrag
Euro
van _________________________.
Maastricht
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Verbetersleutel:
Europese Unie tot nu toe
7

1973

Ierland

Dublin

8

1973

Verenigd
Koninkrijk

Londen

9

1973

Denemarken

Kopenhagen

10

1981

Griekenland

Athene

11

1986

Spanje

Madrid

12

1986

Portugal

Lissabon

13

1995

Oostenrijk

Wenen
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Verbetersleutel:
Europese Unie tot nu toe
1995

Zweden

Stockholm

15

1995

Finland

Helsinki

16

2004

Estland

Tallinn

17

2004

Letland

Riga

18

2004

Litouwen

Vilnius

19

2004

Polen

Warschau

20

2004

Tsjechië

Praag

14
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Verbetersleutel:
Europese Unie tot nu toe
2004

Slovakije

Bratislava

22

2004

Slovenië

Ljubljana

23

2004

Hongarije

Boedapest

24

2004

Malta

Valletta

25

2004

Cyprus

Nicosia

26

2007

Roemenië

Boekarest

27

2007

Bulgarijë

21
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Verbetersleutel:
Europese Unie tot nu toe
28

Kroatië

2013

Zagreb

15
14
7

16
17
18

9
8

19
20

21
13 23
22
28
12 11

26
27
10

24

25

27 landen lid van de Europese Unie.
Er zijn vandaag _____
Op 31 januari 2020 stapte Verenigd
________________________
Koninkrijkuit de Europese Unie. Zet een
kruis in het land.
Deze landen willen graag lid worden van de Europese Unie: _______________________
Servië, Albanië, Montenegro, Turkije en Macedonië
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Verbetersleutel:
Europese Unie tot nu toe
Afbraak van
de Berlijnse
Muur

______________
EU
_____________
_
de Euro
______________
Verdrag van
Lissabon
_____________
_

Berlijnse Muur
Sovjet-Unie
Amerika
Omdat de _____________________________
(Rusland) en ______________________
het niet eens werden over hoe de wereld na Wereldoorlog II verdeeld
moest worden, ontstond de Koude Oorlog in 1946. Europa werd in
tweeën verdeeld. Het __________________________________
deelde Duitsland
IJzeren Gordijn
in twee. Het ______________________________
IJzeren Gordijn moest voorkomen dat mensen
uit het arme Oosten naar het rijkere Westen zouden vluchten.
Berlijnse Muur
In 1961 werd de ____________________________________
gebouwd. Deze muur
werd afgebroken in _________________.
1989

EU
In 1992 werd de Europese Economische Gemeenschap de _____________
__________________________________,
afgekort de EU. Hier werd besloten dat
Europese Unie
het gemakkelijk zou zijn als je met hetzelfde geld kon betalen, het geld
werd de _________________
genoemd. Deze spelregels staan in het Verdrag
Euro
van _________________________.
Maastricht
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Verbetersleutel:
Symbolen van de EU
Afbraak van
de Berlijnse
Muur

______________
EU
_____________
_
de Euro
______________
Verdrag van
Lissabon
_____________
_

2002

Symbolen van de EU
Europese feestdag
De _____________________________________________wordt
gevierd op 9 mei.
Op de ___________________________________________
staan 12 sterren, dit is
Europese vlag
het symbool van volledigheid en perfectie.
Het ____________________________________
is geschreven door de Duitse
Europees volkslied
componist Ludwig van Beethoven.
________________________
wordt beschouwd als de hoofdstad van de
Brussel
Europese Unie.
Euro
Vanaf 2002 werd in België en 19 andere landen met de _____________
betaald.
Europa
Ons werelddeel, __________________________,
is vernoemd naar een
Griekse prinses.
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Verbetersleutel:
Europese Wetten
Europese wetten
Europese Top

mening van de
Europeanen
Raad van
Ministers
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Verbetersleutel:
Europese Wetten
Overheidsinstellingen
Europese Commissie
De _______________________________________________.
De commissarissen van de Commissie zetelen in het Berlaymontgebouw
in ____________________________.
De commissie dient nieuwe
Brussel
wetsvoorstellen in. Indien het voorstel goedgekeurd wordt, maakt de
commissie er een Europese richtlijn van. Alle Europese landen moeten
zich hieraan houden. Wie zich niet aan de richtlijn houdt, krijgt een
boete.
Het _______________________________________________
bestaat uit
Europees Parlement
____________________________________. Het Europees Parlement komt
volksvertegenwoordigers
samen in ____________________________________
in Frankrijk. Het
Straatsburg
parlement controleert de wetsvoorstellen die door de commissie
worden ingediend. Ze kunnen de dossiers afkeuren, laten bijsturen of
goedkeuren.
In ___________________________________________________
De Raad van de Europese Unie zetelen ministers
van de lidstaten. Deze raad vergadert in het Justus Lipsius-gebouw in
_______________________.
Afhankelijk van het te bespreken onderwerp
Brussel
komen ze bij elkaar. Er zijn dan ook verschillende Raden, zoals een
Raad voor: milieu, onderwijs, gezondheid, werk, jeugd, sport,
ruimtevaart....
Enkele keren per jaar verzamelt ____________________________.
de Europese Top Tijdens
zo'n bijeenkomst gaan de staatshoofden en de eerste ministers van
de lidstaten na in welke richting Europa best uitgaat.
____________________________
Charles Michel is de voorzitter van de Europese Raad of de
President van Europa.
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