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Rode draad
Algemeen:
De rode draad van dit thema zijn verschillende helden. Er zijn veel personen die al hard
gewerkt hebben aan een ‘betere wereld’. Deze vormen dan ook de rode draad van dit thema.
De leerkracht hangt elke ochtend een poster van een held en het bijhorende weetje op in de
klas. (wanneer er die dag een les wereldoriëntatie gegeven wordt.) Op deze manier kunnen de
leerlingen al nadenken waarover de les zal gaan.
Deze helden kunnen ook op de toontafel gelegd worden nadat ze aan bod gekomen zijn in de
les.
De les start telkens met de held van de dag. Er wordt een beetje meer informatie gegeven
over de persoon en de persoon wordt gekoppeld aan de les.
Bron:
Murray, L. (2019). 50 helden die de wereld mooier hebben gemaakt (M. Steinpatz, vertaler).
Amsterdam: Fontaine Uitgevers. (Origineel werk gepubliceerd in 2018).

Specifiek:
Elke les staat er een andere held centraal. Dit zijn de volgende:

Les 1 – Nelson Mandela

Les 2 – Wangari Maathai

Les 3 – Louis Pasteur

Les 4 – Picasso

Les 5 – Leerlingen zelf

U kan de materialen voor de rode draad vinden in bijlage 1.
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Opvolgen leerlingen - opvolglijst
Doorheen het thema kan u de leerlingen opvolgen. Er zijn opvolgfiches gemaakt.
Op deze fiches vindt u telkens de specifieke lesdoelen terug. Ook is er ruimte voorzien voor
de namen van de leerlingen.
U kan dan aanduiden met bijvoorbeeld een kruisje/ kleurencode/… of de leerling de specifieke
lesdoelen bereikt heeft of niet.
Ook vindt u een opmerkingenlijst terug. Hier kan u extra opmerkingen noteren, zaken die u
moet onthouden,…
U vindt deze lijsten terug in bijlage 2.

Opvolgen leerlingen - vragenpotje
Doorheen de dag kan u uw leerlingen vragen stellen over het thema. Op deze manier komt
de gezien leerstof herhalend voor.
Een manier hiervoor is ‘het vragenpotje’. In dit potje stopt u na een les enkele herhalende
vragen over deze les. Wanneer het dan bijvoorbeeld speeltijd is, kan u de leerlingen aan de
deur een vraag geven. Als ze de vraag beantwoord hebben, mogen ze naar buiten.
U vindt vragen voor dit vragenpotje in bijlage 3.
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Overzicht lessenreeks
Les

Titel

Voorafgaand

Introductiefase

Les 1

Les 2

Les 3

Samen werken aan een betere wereld
Timing

Inhoud

Rode draad

(25 minuten)

De toontafel wordt bekeken en besproken.
Ook de moeilijke woordenlijst en de rode draad komen aan
bod.

Opstart

Een betere wereld dankzij de
duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen

75 minuten

Kennismaking met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Nelson Mandela

Een betere wereld dankzij het
engagement vanuit
organisaties

100 minuten

Verschillende organisaties:
WWF, Unicef, Greenpeace, Amnesty International en
Broederlijk Delen

Wangari Maathai

Een betere wereld dankzij
zorgdragende handen

75 minuten

De medische vooruitgang, het coronavirus, enkele
zorgberoepen, acties en ervaringen

Louis Pasteur

Muzische vorming:
Een betere wereld dankzij
duurzame energie

75 minuten

Een muzische les (beeld) waarin duurzame energie een
plaats krijgt

Pablo Picasso

Een betere wereld dankzij ons

50 minuten

(medische sector)

Les 4

Les 5

(duurzame mobiliteit en groene,
veiligere publieke ruimtes)

(6)
Synthese

Synthesefase

50 minuten

Een actie maken om te werken aan de duurzame mobiliteit
of een groene, veiligere publieke ruimte in de eigen
gemeente
Inhouden van les 1,2,3,4 en 5 komen aan bod en worden
herhaald door gebruik te maken van verschillende talenten

WIJ

Slot
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Introductiefase
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25 minuten

Introductiefase
Onderwerp activiteit:
Leerjaar:
Materialen:

Algemene informatie
Introductiefase
3de graad
Leergebied:

Voorzien:
- Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
- Getekende prenten over duurzame ontwikkeling
- Logo’s organisaties
- Tekening coronavirus
- Artikels over solidariteitsacties
- Poster duurzame energie
- Affiche van actie
- Helden rode draad + enkele andere helden

Wereldoriëntatie

Door de leerkracht zelf:
- Plaats voor toontafel
- Wereldbol
- Voorwerpen die elektriciteit nodig
hebben (wekker, mixer,…)
- Boodschappentasjes
- Kleine takjes
- Autootjes
- Boek: ’50 helden die de wereld mooier
hebben gemaakt’

Digitale alternatieven
Er worden foto’s van de toontafel voorzien.
Ook is er een filmpje van de toontafel waarop de leerlingen de toontafel te zien krijgen en
waarop de vragen te horen zijn.
Wanneer de leerlingen thuis zijn, kunnen ze de toontafel toch nog bekijken en bestuderen op
deze manier.

https://www.youtube.com
/watch?v=eEhBzLc7ZvQ

IN DE KLAS: Verloop leeractiviteit
Oriëntatiefase
Doorheen de dag
Bouw een toontafel op doorheen de dag.
Je legt doorheen de dag steeds meer op deze tafel.
Zo gaan de leerlingen alle voorwerpen bekijken en spontaan al enkele associaties maken.
De volgende zaken zijn terug te vinden op de toontafel: (u kan zelf altijd nog zaken toevoegen)
- Boek: Murray, L. (2019). 50 helden die de wereld mooier hebben gemaakt (M. Steinpatz, vertaler). Amsterdam:
Fontaine Uitgevers. (Origineel werk gepubliceerd in 2018).
- Helden van de rode draad (nog niet vanaf het begin!)
Les 1:
- Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
- Wereldbol
- Getekende prenten over duurzame ontwikkeling
- Voorwerpen die elektriciteit nodig hebben (wekker, mixer,..)
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Les 2:
- Logo’s organisaties
Les 3:
- Tekening coronavirus
- Artikels over solidariteitsacties
- Boodschappentasje
Les 4:
- Voorwerpen die elektriciteit nodig hebben: wekker, mixer,…
- Poster duurzame energie
Les 5:
- Aantal affiches van acties
- Autootjes
- Takjes / blaadjes
Leerfase 1: verwervingsfase
Bespreek samen met de leerlingen de toontafel. U kan de volgende zaken vragen:
- Wat zie je op de toontafel liggen?
- Wat weet je over het voorwerp, de prent,…?
- Waarom zou het er op liggen?
- Wat vind je het interessantste voorwerp op de toontafel?
- Waar wil je meer over weten?
- Waar weet je al iets over?
- …

Timing: 20’

Leg ook zeker de rode draad van dit thema uit. Let er op dat de prenten van deze helden
nog niet op de toontafel liggen. Deze komen pas op de tafel als ze gebruikt zijn bij de les. Je
kan wel een andere held gebruiken om het principe uit te leggen, bijvoorbeeld ‘Mahatma
Gandhi’

Boek: Murray, L. (2019). 50 helden die de wereld mooier
hebben gemaakt (M. Steinpatz, vertaler). Amsterdam:
Fontaine Uitgevers. (Origineel werk gepubliceerd in 2018).

Leerfase 2: verwervingsfase
Timing: 5’
Toon de werkbundel van dit thema aan de leerlingen.
Toon achteraan de moeilijke woordenlijst. Leg uit dat de leerlingen hier altijd moeilijke woorden mogen schrijven
wanneer ze deze tegenkomen. Dit kan voor iedereen anders zijn.
Als ze meer plaats nodig hebben, kunnen ze nog extra papieren vragen.
Slotfase
Doorheen het thema
Laat de toontafel gedurende het hele thema staan. Deze dient ook als aankleding voor uw klas.
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Les 1
Een betere wereld dankzij de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen

9

75 minuten

Lesvoorbereiding – les 1
Onderwerp activiteit:
Leerjaar:
Focusdoel

-

Algemene informatie
De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
3de graad
Leergebied:

1) Mens en maatschappij
2) Bewegingsopvoeding
De leerlingen kunnen in eigen woorden de begrippen ‘duurzame ontwikkeling’ en
‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ uitleggen en ze geven hierbij voorbeelden.

Doelen leerplannen
ZILL
Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid – engagement voor duurzaam samenleven:
➔ IVds1: De complexiteit van gebeurtenissen in de wereld ervaren, vaststellen en uitdrukken welke de
gevolgen ervan zijn hier en elders, nu en later
 Inzien en illustreren hoe iets altijd een onderdeel is van een nog groter geheel en dat handelingen en
gebeurtenissen altijd gevolgen hebben voor dat geheel - inzien dat en hoe men het grotere geheel kan
beïnvloeden

➔ IVds2: Beseffen dat wat we hier en nu doen gevolgen heeft voor later en voor anderen elders op de
wereld
 Begrijpen dat initiatieven rond duurzaamheid altijd moeten inzetten op mens én planeet
-

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling – lichaams- en bewegingsperceptie:
➔ MZlb7: Bewegingen gelijktijdig, opeenvolgend en afwisselend uitvoeren
 Armen en benen ondersteunend (gekruiste coördinatie) samen bewegen
 Wisselen tussen lichaamsdelen zoals tikken met de ene hand en dan met de andere hand, springen op een been
en daarna op het andere been

-

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling – grootmotorisch bewegen:
➔ MZgm10: Vlot springen en landen
 Touwtje springen: Gaandeweg kunnen omgaan met steeds complexere bewegingsproblemen en/of
samenwerkingscontexten door te spelen met de uitbouwfactoren touwtje springen

-

Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld – oriëntatie op de samenleving:
➔ OWsa7: Het nut en het belang ervaren, onderzoeken en illustreren van instellingen, organisaties en
verenigingen die de kwaliteit van het samenleven bevorderen
 Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe verenigingen en instellingen kunnen bijdragen aan een betere
samenleving en daarover met elkaar in interactie gaan
 kennismaken met (internationale) organisaties die ernaar streven om het welzijn of de vrede in de wereld te
bevorderen en in interactie gaan over de wijze waarop deze organisaties hun doel nastreven

-

Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld – oriëntatie op tijd: (rode draad)
➔ 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
 Vaststellen en uitdrukken dat je in de ketting verleden-heden-toekomst een rol speelt en dat je zo actief deel
uitmaakt van de wereld - nadenken over de eigen toekomst in een veranderende wereld

-

-

GO!
Leerplandoelstellingen mens en maatschappij – natuur: milieueducatie:
➔ 3.2.8. 12/ ET WT 1.24: Aangeven dat de voorraad grondstoffen niet onbeperkt is en dat men er dus zuinig
mee moet omgaan.
➔ 3.2.8. 14/ ET WT 1.24: Met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve,
maar ook om negatieve wijze omgaan met het milieu.
Leerplandoelstellingen mens en maatschappij – natuur: algemene vaardigheden en attitudes:
➔ 3.2.1. 7 / ET WT 1.26*: Aantonen dat ze respect en zorg hebben voor de natuur vanuit het besef dat de
mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.
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-

Leerplandoelstellingen mens en maatschappij – ongelijke verdeling van welvaart:
➔ 3.1.3. 73/ ET MM 2.4: Illustreren met voorbeelden dat de welvaart op wereldvlak ongelijk verdeeld is.

-

Leerplandoelstellingen lichamelijke opvoeding – springen en landen
➔ Loopsprongen:
 6.2.5.22: Springen tijdens het lopen over lage hindernissen en lopen gelijkmatig door (bv.
hindernislopen).
➔ Touwtjespringen:
 6.2.5.33: Springen in wisselend tempo en bewegingsuitvoering in het touw.

-

Leerplandoelstellingen mens en maatschappij – mondiale solidariteit en internationale organisaties:
➔ 3.1.3. 79/ ET MM 2.15: Met voorbeelden illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar
streven om het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.
➔ 3.1.3. 81: Binnen hun mogelijkheden actiegerichte oplossingen voor problemen in de samenleving en de
wereld verwoorden.
OVSG

-

Leerplandoelstellingen natuur:
➔ WO-NAT-06.19: De leerlingen weten dat menselijke activiteiten het klimaat beïnvloeden.
➔ WO-NAT-06.20: De leerlingen zien in dat de mens verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van het
klimaat.
➔ WO-NAT-08.13: De leerlingen kennen enkele vormen van milieuvriendelijke energieproductie.

-

Leerplandoelstellingen lichamelijke opvoeding:
➔ LA-MC-GYM- 8.2: De leerlingen voeren bewust sprongen uit waarvoor een grotere coördinatie nodig is:
touwtjespringen, diepspringen met bijkomende opdrachten,…
➔ LA-MC-GYM- 8.3: De leerlingen voeren beheerst sprongen uit die een juiste technische uitvoering
vereisen: ropeskipping,…

-

Leerplandoelstellingen maatschappij:
➔ WO- MAA-SEV- 25: De leerlingen kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende landen in de
wereld als in België ongelijk verdeeld is.
➔ WO-MAA-PJV-31: De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze de internationale organisaties er naar
streven om het welzijn en/ of de vrede in de wereld te bevorderen.
 De leerlingen kunnen voorbeelden geven van acties van organisaties zoals de Verenigde Naties of Unicef zoals
het verstrekken van voedselhulp, geneeskundige zorg en toekijken op kinderarbeid,...

Concrete
lesdoelen:

1. De leerlingen kunnen in eigen woorden vertellen wat het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ wil
zeggen en gebruiken hierbij de drie P’s.
2. De leerlingen kunnen in eigen woorden vertellen wat de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen zijn en wat het uiteindelijke doel hiervan is.
3. De leerlingen kunnen bij de verschillende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voorbeelden
geven van acties, initiatieven die ze zelf kunnen nemen.
4. De leerlingen kunnen op één voet springen terwijl ze een springtouw laten draaien rond hun
eigen lichaam.
5. De leerlingen kunnen tijdens het lopen over een voorwerp springen met de twee voeten naast
elkaar, zonder hierbij het evenwicht te verliezen.
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Vvsg. (s.d.). Wat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? [Website].
Geraadpleegd op 17 april 2020 via https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/watzijn-de-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen

Inhoud:

Bronnen:

Duurzame ontwikkeling = een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige
generatie, wij, zonder gevaar te brengen aan de toekomstige generaties om ook in hun
behoeften te voorzien. Er is dan genoeg voor iedereen, voor altijd.
Bij duurzame ontwikkeling zijn er drie dingen waarmee rekening gehouden moet worden:
1) Mensen: respect hebben voor anderen, gelijke kansen voor iedereen in bijvoorbeeld
onderwijs,…
2) Aarde: de natuurlijke hulpbronnen niet uitputten,…
➔ De hulpbronnen die we gebruiken zijn schaars, zijn er niet voor eeuwig. De
grondstoffen kunnen op geraken en onze aarde met haar atmosfeer kent haar grenzen.
➔ We moeten slim omgaan met de grondstoffen zodat we geen schade aanbrengen. Zo
zijn er bijvoorbeeld manieren om duurzame energie op te roepen: windmolens,
zonnepanelen….
3) Het maken van winst op producten. (welzijn, welvaart)
➔ Een beetje winst maken is nodig, maar hier mag je niet in overdrijven.
➔ Het gaat hier ook over het welzijn en een welvaart voor iedereen.
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen= deze doelstellingen zijn een oproep tot actie voor alle
landen (arm en rijk) om welvaart te bevorderen, maar hierbij ook de planeet te beschermen
tegen de verandering van het klimaat.
Ze willen armoede beëindigen, met strategieën die voor een ontwikkeling van economische
groei zorgen en ook een aantal sociale behoeften aanpakken, zoals onderwijs, gezondheid,
sociale bescherming en werkgelegenheid.
De doelstellingen moeten tegen 2030 bereikt worden en ze werden in werking gesteld op 1
januari 2016.
Deze doelstellingen werken dus aan het creëren van een betere wereld op verschillende
vlakken (klimaat, sociaal, economisch) en dit samen met alle landen en alle mensen er in.
Het gaat over de volgende 17 doelen:

-

Boek: Murray, L. (2019). 50 helden die de wereld mooier hebben gemaakt (M. Steinpatz, vertaler).
Amsterdam: Fontaine Uitgevers. (Origineel werk gepubliceerd in 2018).
Vvsg. (s.d.). Wat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? [Website]. Geraadpleegd op 17 april
2020 via https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/wat-zijn-de-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen
11.11.11 (2004). Wat is duurzame ontwikkeling? Op www.11.be [Website]. Geraadpleegd op 17 april
2020 via https://www.11.be/artikels/item/wat-is-duurzame-ontwikkeling
Kleur Bekennen. (s.d.). Duurzame ontwikkeling [Website]. Geraadpleegd op 17 april 2020 via
https://www.kleurbekennen.be/thema/duurzame-ontwikkeling
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Materialen:

Voorzien:
- Materialen rode draad (Nelson Mandela)
- PowerPointpresentatie
- Kaartjes met informatie per groep
- Werkbundel
- 4 keer ‘klaarzetfiche’ (anders voor elke groep)
- Hangers groepsverdeling

Door de leerkracht zelf:
- 4 keer lege poster
- 4 keer set van kleurtjes, stiften,
pennen…
- 4 keer springtouw
- 4 keer blok om over te springen
- 4 keer volle poster in een enveloppe

Differentiatie in deze les
Op leerstatus/ leerprofiel/ interesse
Leerstatus:
- De kaartjes met informatie over de doelstellingen, die buiten gebruikt worden, zijn opgedeeld in vier. Zo zal
elke groep een aantal doelstellingen beter bekijken en er voorbeelden voor acties bij verzinnen.
➔ Groep geel en groep blauw zijn iets uitdagendere kaartjes met moeilijkere woorden en moeilijker te
bedenken acties.
 Deze zijn voor de leerlingen die iets meer uitdaging nodig hebben.
➔ Groep groen en groep rood zijn iets eenvoudigere, kortere teksten.
 Deze zijn voor de leerlingen die iets trager lezen en iets meer tijd nodig hebben.
➔ Het niveau wordt aangeduid met symbolen. U kent hierbij de achterliggende boodschap.

Iets kortere,
eenvoudigere teksten
(xxxx xxxx)
-

-

-

Meer uitdagende, langere
teksten (xxxx xxxx)

Cognitief: leerlingen die al bepaalde voorkennis van dit thema hebben, zet u best bij de uitdagendere teksten.
Motorisch: leerlingen zijn verschillend op fysiek niveau. U kan hiermee ook rekening houden bij het indelen
van de groepen.
Op taalniveau / taalzwakkere leerlingen
Achteraan in de werkbundel kan elke leerlingen ‘Mijn moeilijke woordenlijst’
vinden. Hier kunnen de leerlingen een woord schrijven dat ze niet begrijpen
of moeilijk vinden.
Ze krijgen dan de tijd om dit woord rustig beter te leren kennen door het
woord op te zoeken in een woordenboek, er een tekening van te maken, een
synoniem te schrijven en het woord in een andere taal op te schrijven.
De taalzwakkere leerlingen kunnen bij het buitenspel extra woordenlijsten krijgen met
moeilijkere woorden op. Als ze de kaartjes dan lezen, kunnen ze naar de woorden op de
woordenlijst kijken.
➔ Deze leerlingen worden zeker in de groene of rode groep geplaatst.

Digitale alternatieven
Rode draad – held van de dag:
De rode draad werd telkens gefilmd. Op deze manier kunnen de leerlingen, de helden ook leren
kennen wanneer ze thuis zijn.
(https://www.youtube.com/watch?v=2_PlcPp-MCQ )
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Duurzame ontwikkeling
Over dit begrip kan gebrainstormd worden. Zo kan er samen met de klas een mindmap gemaakt worden.
Als leerkracht vult u deze dan aan en haalt u foute zaken er uit. Zo hebben ze uiteindelijk een mindmap met het
begrip duurzame ontwikkeling en de uitleg ervan.
(Een mogelijk programma om dit te doen: https://www.mindmeister.com/nl )

De PowerPointpresentatie wordt ook digitaal ingesproken. U kan dit terugvinden bij de materialen. Op deze
manier krijgen de leerlingen de uitleg te horen van duurzame ontwikkeling en wordt de ‘challenge’ uitgelegd.
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
De leerlingen krijgen allemaal de ‘challenge’ om het parcours thuis op te stellen. Ze moeten dan proberen hun
poster zo vol mogelijk te krijgen in 10 minuten.
Nadien trekken ze een foto en sturen ze deze door. Zo kan u dit ook zien.
De leerlingen proberen hierbij de kaartjes met uitleg ook te combineren met het juiste doel.
De taalzwakkere leerlingen krijgen enkel de iets minder uitdagende talige kaartjes.
Nadien vullen de leerlingen het werkblad in de bundel zelf aan. Dit sturen ze door naar de leerkracht.

IN DE KLAS: Verloop leeractiviteit
Oriëntatiefase

Timing: 5’

Rode draad – held van de dag:
U hangt de prent en het weetje van de held best ’s morgens op in de klas. Op deze manier kunnen de
leerlingen hier al naar kijken en zijn ze nieuwsgierig naar de les.

Stel de volgende vragen:
- Wie is de held van vandaag?
- Waarvoor streed de held?
Geef nog wat extra informatie en leg de link met de les:
- Nelson Mandela ging rechten studeren, maar in die tijd werden zwarte en blanke
mensen in Zuid-Afrika niet gelijk behandeld.
➔ Ook mochten alleen blanken in de regering, dus hadden zwarte mensen niets
te zeggen.
- Nelson streed voor gelijke rechten voor de zwarte mensen via een advocatenbureau dat hij oprichtte.
Hierdoor kwam hij wel in de gevangenis terecht.
-

Nelson werkte hard aan het bestrijden van ongelijkheid. Nu is er nog steeds veel ongelijkheid tussen mensen
over de hele wereld. Daaraan moet gewerkt worden.
➔ Daarom werden de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld en daar gaan wij het vandaag over
hebben.
Leerfase 1: verwervingsfase

Timing: 10’

Duurzame ontwikkeling:
Leg het begrip duurzame ontwikkeling eerst uit aan uw leerlingen. U kan het begrip op het bord schrijven om zo de
schrijfwijze ook te tonen.
U kan de volgende vragen stellen bij het begrip:
- Heeft iemand al gehoord van dit begrip?
- Wat kan je hierover vertellen?
Schrijf de antwoorden van de leerlingen rond het woord of laat de leerlingen dit zelf doen.
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Geef nu verdere informatie. U kan hier de volgende prenten voor gebruiken:
- Het gaat over een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, wij,
zonder gevaar te brengen aan de toekomstige generaties om ook in hun behoeften te
voorzien. Er is dan genoeg voor iedereen, voor altijd.
- Bij duurzame ontwikkeling zijn er drie dingen waarmee rekening gehouden moet worden:
1. Mensen: respect hebben voor anderen, gelijke kansen voor iedereen in bijvoorbeeld
onderwijs,…
2. Aarde: de natuurlijke hulpbronnen niet uitputten,…
➔ De hulpbronnen die we gebruiken zijn schaars, zijn er niet voor eeuwig. De grondstoffen
kunnen op geraken en onze aarde met haar atmosfeer kent haar grenzen.
➔ We moeten slim omgaan met de grondstoffen zodat we geen schade aanbrengen. Zo zijn
er bijvoorbeeld manieren om duurzame energie op te roepen: windmolens, zonnepanelen, we recycleren
om de grondstoffen te hergebruiken,…
3. Winst op producten/welvaart en welzijn:
➔ Een beetje winst maken is nodig, maar hier mag je niet in overdrijven.
➔ Het gaat hier ook over het welzijn en een welvaart voor iedereen .
Laat een aantal leerlingen in eigen woorden herhalen waarover het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ gaat.
Leerfase 2: verwervingsfase en verwerkingsfase
Timing: 45’
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen:
Vertel dat er duurzame ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld werden. Geef hier de volgende informatie over:
- Ze zijn in werking gesteld sinds 1 januari 2016 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en ze
moeten behaald worden tegen 2030.
- De doelstellingen willen alle landen (arm en rijk) in actie zetten om aan deze duurzame ontwikkeling te werken
en zo onze planeet ook te beschermen.
- We kunnen dus zeggen dat deze doelstellingen onze wereld beter kunnen maken door samen er aan te
werken: ‘Samen werken aan een betere wereld’ is dan ook ons nieuwe thema voor wereldoriëntatie.
Ontdekken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen:
Vertel aan de leerlingen dat ze de doelstellingen zelf gaan ontdekken door buiten een spel te spelen.
Speluitleg:
1. Je staat aan het lege spelbord. Er liggen stiften en kaartjes naast.
2. De eerste persoon vertrekt en springt over de blok met de twee voeten naast
elkaar. Dan springt deze persoon 10 keer met het springtouw: vijf keer op het
ene been en vijf keer op het andere been. Laatst loopt de speler naar het volle
spelbord.

PowerPoint

3. Bij het spelbord moet de speler één van de doelstellingen onthouden. Hierbij moet hij zeker de doelstelling en
het nummer van de doelstelling goed onthouden. De kleur en de prent zijn extra zaken.
4. De speler loopt dan snel terug naar het lege spelbord. De volgende mag dan vertrekken.
5. Dezelfde speler tekent, schrijft zijn doel in het correcte vak op het lege spelbord.
6. Laatst moet er nog het juiste kadertje met tekst bijgelegd worden. Je schrijft
op het briefje dan het nummer van je doelstelling. Ook zoek jij bij dit
kadertje een voorbeeld van hoe jullie of hoe de maatschappij aan deze
doelstelling zouden kunnen werken. Schrijf dit er dan ook op. (Geef hierbij
een voorbeeld)→

PowerPoint
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Belangrijke regels:
- De volgende speler vertrekt pas wanneer de vorige speler terug aan de lege poster is.
- Bij het fluitsignaal start het spel. Bij het nogmaals horen van het fluitsignaal stopt het spel terug.
- De eerste leerling zal het volledige spelbord nog uit de enveloppe moeten halen. Deze zat in een enveloppe om
het verborgen te houden.

Afspraken:
- Bij het tweemaal horen van het fluitsignaal wordt het volledig stil buiten.
- Buiten verzamelen we op het afgesproken punt. Daar wordt het spel
gespeeld.
- Voor het klaarzetten van het spel maken we de volgende afspraken:
➔ Elke leerling krijgt een kleurenketting. Zo weet je tot welke groep je
hoort.
➔ Elke groep krijgt een plan van wat er klaargezet moet worden en van wat
hierin zijn taak is.
PowerPoint
➔ Wanneer jij jouw onderdeel met de groep hebt klaargezet, mag je aan een lege poster gaan zitten en
wacht je tot het spel begint.
Speel het spel.
Leerfase 3: verwerkingsfase
Timing: 10’
Controle – werkbundel – pagina 2:
Verzamel alle spelborden per kleur vooraan aan het bord. De leerlingen houden de
kadertjes met informatie bij.
Controleer eerst klassikaal de spelborden van de leerlingen. Zo kan u de winnaar van
het spel aankondigen.
Schrijf dan samen bij elke doelstelling een manier/ een idee om eraan te werken.
Gebruik hierbij de voorbeelden van de leerlingen.
Deze schreven ze op de briefjes van het buitenspel.
Bespreek ook de uitleg op deze briefjes.
Elke groep heeft een deel van de briefjes, ze bekeken allemaal een aantal andere
doelstellingen.
Hang de briefjes in de klas bij hun doelstelling (liggen op de toontafel). Op deze manier kunnen
de leerlingen deze blijven bekijken en herhalen. Wanneer ze een vraag over de
doelstellingen krijgen in het vragenpotje kunnen ze daar ook terug naar kijken.

Slotfase
Weet je nog? – duurzame ontwikkelingsdoelstellingen:
Herhaal enkele kernbegrippen met de leerlingen door de rode draad te bespreken.
Vragen:
- Wie was de held van deze les? / Waarom past de held bij de les van vandaag?
- Wie kan er nog eens vertellen wat duurzame ontwikkeling is?
- Wat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? / geef een voorbeeld.

Timing: 5’

Bordboek

Vvsg. (s.d.). Wat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? [Website]. Geraadpleegd op 17 april 2020 via https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/wat-zijn-de-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen
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HULPFICHE LEERKRACHT – LES 1
Onderwerp activiteit:

Timing: 75’

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Oriëntatiefase

Timing: 5’

1) Stel een aantal vragen over de held van de les (rode draad):
- Wie is de held van vandaag? / Waarvoor streed de held?
2) Geef extra informatie over Nelson Mandela en link dit met de les.
Rechten studeren / zwarte mensen niet gelijk behandelen / strijden voor gelijke rechten / gevangenis /
bestrijden ongelijkheid / nu nog steeds / duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Leerfase 1: verwervingsfase

Timing: 10’

3) Leg het begrip ‘Duurzame ontwikkeling’ uit:
Vragen:
- Heeft iemand al gehoord van dit begrip? / Wat kan je hierover vertellen? (verzamel antwoorden op bord)
Informatie:
Ontwikkeling / behoeften huidige generatie / geen gevaar toekomstige generatie / genoeg voor iedereen en altijd/
Mensen / aarde / winst op producten (welvaart en welzijn)
4) Laat de leerlingen uitleg in eigen woorden herhalen.

Leerfase 2: verwervingsfase en verwerkingsfase

Timing: 45’

5) Leg het begrip ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ uit:
Duurzaam leven / duurzame ontwikkelingsdoelstellingen / 01-01-2016 / goedgekeurd VN / tegen 2030 / alle
landen / actie / planeet beschermen / sociaal / economisch
6) Leg het spel uit:
1. START: leeg spelbord.
2. VERTREKKEN: springen / 10 keer touwtjespringen (5x op elk been) / lopen naar vol spelbord
3. ONTHOUDEN: één doelstelling onthouden (nummer en doel)
4. TERUG: terug naar het lege spelbord / volgende mag vertrekken.
5. TEKENEN: dezelfde speler tekent, schrijft zijn doelstelling in het correcte vak op het lege spelbord.
6. KADERTJE: juiste kadertje met tekst bijleggen/ op kadertje nummer van doelstelling en voorbeeld van hoe
jullie of hoe de maatschappij aan doelstelling zou kunnen werken. (voorbeeld geven)
Regels:
- Volgende speler vertrekt pas wanneer vorige speler terug aan lege poster is.
- Bij het fluitsignaal start het spel. Bij het nogmaals horen van het fluitsignaal stopt het spel.
- Eerste speler: vol spelbord uit enveloppe halen.
Afspraken:
- Bij tweemaal horen van het fluitsignaal wordt het volledig stil buiten.
- Verzamelen op het afgesproken punt. Daar wordt het spel gespeeld.
- Afspraken voor klaarzetten: kleurenketting / plan per groep met taak bij klaarzetten / klaar? Aan lege poster
gaan zitten

Leerfase 3: verwerkingsfase

Timing: 10’

7) Controleer klassikaal de posters / duid een winnaar aan.
8) In werkbundel bij elke doelstelling manier schrijven waarop wij/ maatschappij aan doelstelling kunnen
werken.

Slotfase

Timing: 5’

9) Herhaal kernbegrippen + bespreek rode draad.
Vragen:
- Wie was de held van deze les? Wat deed deze held?
- Waarom past de held bij de les van vandaag?
- Wie kan er nog eens vertellen wat duurzame ontwikkeling is/ duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn?
- Geef een voorbeeld van zo een doelstelling. / Welke doelstellingen heb je onthouden?
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Les 2
Een betere wereld dankzij het engagement
vanuit organisaties
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100 minuten

Lesvoorbereiding – les 2
Onderwerp activiteit:
Leerjaar:
Focusdoel

Algemene informatie
Engagement vanuit organisaties
3de graad
Leergebied: 1) W.O. – mens en maatschappij
2) Religie en zingeving
(en media)
De leerlingen kunnen in eigen woorden vertellen wat het doel is van enkele organisaties
(WWF, Broederlijk Delen, Greenpeace, Unicef en Amnesty International) en ze geven hierbij enkele
voorbeelden van acties, campagnes die ze voeren.

Doelen leerplannen
ZILL
- Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld – oriëntatie op de samenleving:
➔ OWsa7: Het nut en het belang ervaren, onderzoeken en illustreren van instellingen, organisaties en
verenigingen die de kwaliteit van het samenleven bevorderen
 Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe verenigingen en instellingen kunnen bijdragen aan een betere
samenleving en daarover met elkaar in interactie gaan
 kennismaken met (internationale) organisaties die ernaar streven om het welzijn of de vrede in de wereld te
bevorderen en in interactie gaan over de wijze waarop deze organisaties hun doel nastreven

-

Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld – oriëntatie op tijd: (rode draad)
➔ 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
 Vaststellen en uitdrukken dat je in de ketting verleden-heden-toekomst een rol speelt en dat je zo actief deel
uitmaakt van de wereld - nadenken over de eigen toekomst in een veranderende wereld

-

Rooms- katholieke godsdienst – gevoeligheid voor goed en kwaad:
➔ RKgk1: Zich aangesproken weten om goed te doen. Gewetensvol in het leven staan en zich hierbij mogelijk
laten inspireren door mensen die God ontdekken in de kwetsbare ander
 Derde cyclus: verantwoordelijkheid, engagement
◼ Verschillende vormen van engagement in hun eigen leefwereld en in de grote wereld verkennen:
o Enkele nationale en internationale acties leren kennen, waarin mensen zich engageren
o Zich informeren over dergelijke engagementen: bron, doel, inspiratie, middelen, reacties …
o Zien dat mensen zich vanuit verschillende overtuigingen engageren door een vorm van zelfgave
o Zien hoe mensen iets goeds kunnen doen voor een ander, ook zonder er iets voor terug te vragen

-

Socio- emotionele ontwikkeling – relationele vaardigheden:
➔ SErv3: Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel
 Gericht samenwerken in duo of kleine groep - iets aan elkaar kunnen uitleggen - voorstellen formuleren om
tot een gezamenlijk antwoord te komen bij vragen
 Elkaars rol en taakbesef bespreken

-

Mediakundige ontwikkeling – mediawijsheid:
➔ MEmw1: Media enthousiast en positief aanwenden
 Nieuwsgierig zijn naar media en genieten om ermee bezig te zijn - de wereld van de media met een open
houding exploreren

-

Mediakundige ontwikkeling – mediageletterdheid:
➔ MEge3: Mediacontent verwerken
 Mediacontent ordenen, verbinden en samenvatten
◼ Steeds complexere mediacontent, afgestemd op interesse, (ruimere) leefwereld en verwerkingsniveau, verwerken.

GO!
- Leerplandoelstellingen mens en maatschappij – meervoudige identiteit:
➔ 3.1.3 23 / ET MM 1.7: Illustreren met eigen voorbeelden dat de meeste mensen er nood aan hebben in
groepsverband samen te leven en zich groeperen in verenigingen en organisaties rond een gezamenlijk
thema.
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-

Leerplandoelstellingen mens en maatschappij – Mondiale solidariteit en internationale organisaties:
➔ 3.1.3 79 / ET MM 2.15: Met voorbeelden illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar
streven om het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.

-

Mens en maatschappij – ik en de groep/ Participatie, democratie en samenwerken:
➔ 3.1.2 1/ LOET SV 1.5: Een taak binnen de groep op een verantwoordelijke wijze oppakken.
➔ 3.1.2 2/ LOET SV 3: Samenwerken met anderen in de groep, zonder onderscheid van sociale achtergrond,
geslacht of etnische origine.
➔ 3.1.2.5/ LOET SV 1.5: Bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken.

-

Leerplandoelstellingen media :
7.1 Attitudinale doelen:
➔ 7.1.1/ MV 6.1/ MV 6.1*; ICT 1: Een positieve houding hebben t.o.v. media en openstaan voor een brede
waaier aan communicatiemiddelen en expressievormen.
➔ 7.1.6/ ICT 2: Toestellen, materialen en software op een zorgzame manier hanteren. Bv. toestellen gepast
wegbergen, ICT-toestellen uitschakelen na gebruik, materialen gepast gebruiken, zorg dragen voor eigen en
andermans mediamiddelen
➔ 7.1.7/ ICT 1, 4: Bereid zijn om media te gebruiken bij het leren.
7.3 Media gebruiken:
➔ 7.3.7 Informatie vinden en/of verwerken - ICT 6 Informatie in aangereikte bronnen zoeken.

-

OVSG
Leerplandoelstellingen mens en maatschappij:
➔ WO-MAA-PJV-31: De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze de internationale organisaties er naar
streven om het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.
 De leerlingen kunnen voorbeelden geven van acties van organisaties zoals de Verenigde Naties of Unicef
zoals het verstrekken van voedselhulp, geneeskundige zorg en toekijken op kinderarbeid,…

➔ 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- SCV- 14: De leerlingen ervaren dat taakverdelend werken of samenwerken zinvol kan zijn en
kunnen de positieve gevolgen daarvan verwoorden.
➔ WO-MNS-SC- 1.3.2: De leerlingen begrijpen dat samenwerken noodzakelijk kan zijn om een bepaald doel te
bereiken.
- Leerplandoelstellingen media:
➔ MV- MED- MO- 4.3: De kinderen kunnen de inhoud van mediaproducten met eigen woorden vertellen.
Concrete
lesdoelen:

1. De leerlingen kunnen in eigen woorden vertellen wat voor organisaties WWF, Broederlijk
Delen, Greenpeace, Unicef en Amnesty International zijn, wat hun doel is.
2. De leerlingen kunnen bij de besproken organisaties enkele acties opsommen en aangeven
of ze hieraan zouden meedoen en waarom.
3. De leerlingen kunnen in eigen woorden vertellen hoe de organisaties bijdrage aan het
werken aan een betere wereld.
4. De leerlingen kunnen zelfstandig via een website informatie opzoeken en deze verwerken
aan de hand van vragen.
5. De leerlingen kunnen een korte presentatie maken en presenteren aan de medestudenten
door het programma ‘PowerPoint’ te gebruiken.
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Inhoud:

WWF. (2020). WWFBelgië [Website].
Geraadpleegd op 10
april 2020 via
https://wwf.be/

1) WWF
WWF is een internationale organisatie die oplossingen aanreikt om de natuur wereldwijd te
beschermen en te herstellen.
Ze willen het verlies van biodiversiteit tegengaan: van tijgers, olifanten… tot unieke gebieden
zoals de Amazone of de Oceaan, die het leven op aarde en ons welzijn in stand houden.
Zo zien ze bijvoorbeeld toe op een duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen en ze
zetten mensen aan vervuiling en overconsumptie te verminderen.
Enkele voorbeelden van WWF-projecten:
- Oprichting van boomplantage in Democratische Republiek Congo
- Acties in jouw supermarkt
- Bescherming van de habitat van de orang–oetans
- Oprichten van reservaten voor de reuzenpanda
‘Uitdagingen’:
WWF stelt een aantal ‘grootste uitdagingen’ op.
- Ontbossing
- Klimaatverandering
- Overbevissing
- Conflict tussen mens en dier
-

….

2) Greenpeace
Greenpeace ‘strijdt’ voor de bescherming van land, lucht, water en alles wat daar op en in leeft.
Ze strijden tegen de vernietiging van oceanen, bossen en het klimaat.
Greenpeace
Belgium. (2020).
Meedoen [Website].
Geraadpleegd op 10
april 2020 via
https://www.greenp
eace.org/belgium/nl
/

- Kleine veranderingen, grote gevolgen:
Er bestaan goede alternatieven van energieleveranciers, elektronica, voedsel, kledij, cosmetica,
bouwmaterialen… om onze directe omgeving gezond en aangenaam te houden voor onszelf, de
mensen rond ons en toekomstige generaties
➔ Campagnes:
 Energie
 Food
 Giftige stoffen

 Kleding
 Multimedia

 HowTo
 plastic

- De planeet heeft je nodig:
Zowel de Noord- en Zuidpool als de grote oceanen en de uitgestrekte wouden hebben het
moeilijk.
➔ Campagnes:
 Antarctica
 Bossen

3) Broederlijk delen

 Noordpool
 Oceanen



Broederlijk Delen is een organisatie die samen werkt met lokale organisaties in Afrika, LatijnsAmerika en Israël en Palestina. Ze strijden samen tegen armoede en ongelijkheid. Hierbij focust
Broederlijk Delen zich op drie thema’s: recht op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke
rijkdommen en inspraak op vrede.
1 Recht op voedsel:
Vooral boeren in ontwikkelingslanden krijgen te maken met ‘honger’.
Broederlijk Delen.
Het klimaat verandert, landbouwgrond wordt schaars en ze krijgen geen eerlijke prijs. Hierdoor
(2020). Hoe en waar
we werken [Website]. komen ze nog amper rond en eten ze minderwaardig voedsel.
Geraadpleegd op 10
april via
https://www.broederl
ijkdelen.be/nl

2 Duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen:
Er is een grote vraag naar grondstoffen. Bedrijven en overheden doen grote investeringen in de
ontginning en handel van grondstoffen.
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Er worden op grote schaal natuurlijke rijkdommen (zoals koper, goud, aardgas en olie) ontgint
en dit is belangrijk voor de economische groei van veel landen.
Vaak schenden bedrijven en overheden met deze projecten de rechten van de bevolking op het
platteland. Zo vervuilen ze bijvoorbeeld het water en de grond, ze betrekken de lokale
gemeenschap niet.
3 Inspraak en vrede
Op veel plaatsen in de wereld voelen mensen zich onveilig.
Broederlijk Delen helpt mensen en organisaties om deel te nemen aan overleg. Zo krijgen ze
inspraak in goed, geweldloos bestuur.
-

Campagne:
➔ (2019): Holy Guacamole

4) Unicef
Unicef België. (2020).
Over Unicef
[Website].
Geraadpleegd op 10
april 2020 via
https://www.unicef.b
e/nl/over-unicef/

Het Kinderfonds van de Verenigde Naties is de grootste organisatie voor kinderen en hun
rechten in de wereld.
- 7 prioriteiten:
1) Gezondheid
Één van de vele verantwoordelijkheden in de
strijd tegen armoede is het verbeteren van de
gezondheid.
3) Een gezonde en veilige omgeving
Voor heel veel mensen wereldwijd is er geen
toegang tot veilig drinkwater, geen toiletten en
geen zeep.
5) Onderwijs
Miljoenen kinderen die schoolplichtig zijn,
kunnen niet naar school.

2) Hiv/aids en kinderen
2 miljoen kinderen onder de 15 jaar leven met
hiv.
(hiv: ziekte)

4) Voeding
Kinderen (en volwassenen) die goed gevoed zijn,
zijn over het algemeen gezonder, productiever,
en studeren beter.
6) Bescherming
Ieder kind heeft het recht op te groeien in een
omgeving die hen beschermt tegen geweld,
uitbuiting, misbruik en discriminatie.

7) Gelijke kansen
Geen enkel kind mag worden uitgesloten en daar
strijden ze dan ook voor.

Projecten:
- In Guinee werkt Unicef samen met plaatselijke organisaties om campagnes rond ebola op
te zetten.
- Scholen krijgen drinkwater en toiletten dankzij het WaSH”-programma.

5) Amnesty International
Amnesty International streeft de naleving van alle mensenrechten na. Daarbij is de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens de leidraad.
De organisatie bestaat uit 7 miljoen leden, actief in meer dan 150 landen.
Missie:
Amnesty
International. (2019). “Amnesty International is een wereldwijde, onafhankelijke en onpartijdige organisatie van meer
Over amnesty
dan 7 miljoen mensen die opkomen voor een wereld waarin alle mensenrechten worden
[Website].
nageleefd.”(www.amnesty-international.be)
Geraadpleegd op 10
Amnesty International voert actie op verschillende terreinen: van schendingen van
april 2020 via
https://www.amnesty mensenrechten door overheden naar schendingen door gewapende oppositiegroepen,
bedrijven en ook schendingen in de ‘privésfeer’ zoals geweld tegen vrouwen en kinderen.
international.be/overamnesty

-

Voorbeeld van een campagne:
➔ Schrijfmarathon = in december schrijven mensen brieven en tekenen ze petities om het
schenden van de mensenrechten te doen stoppen. Ook schrijven ze solidariteitskaartjes
voor de tien personen of gemeenschappen die centraal staan in de schrijfmarathon. Dit
is elk jaar anders.
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Bronnen:

-

Materialen:

Boek: Murray, L. (2019). 50 helden die de wereld mooier hebben gemaakt (M. Steinpatz, vertaler).
Amsterdam: Fontaine Uitgevers. (Origineel werk gepubliceerd in 2018).
WWF. (2020). WWF- België [Website]. Geraadpleegd op 10 april 2020 via https://wwf.be/
Greenpeace Belgium. (2020). Meedoen [Website]. Geraadpleegd op 10 april 2020 via
https://www.greenpeace.org/belgium/nl/
Broederlijk Delen. (2020). Hoe en waar we werken [Website]. Geraadpleegd op 10 april via
https://www.broederlijkdelen.be/nl
Unicef België. (2020). Over Unicef [Website]. Geraadpleegd op 10 april 2020 via
https://www.unicef.be/nl/over-unicef/
Amnesty International. (2019). Over amnesty [Website]. Geraadpleegd op 10 april 2020 via
https://www.amnesty-international.be/over-amnesty

Door de leerkracht zelf:
Voorzien:
- Materialen rode draad (Wangari Maathai)
- Per groep minstens 2
- Kaartjes taakverdeling
computers/laptops/Chromebooks
- Timer: https://basisonderwijs.online/timer.html
➔ Er staat ‘PowerPoint’ op
- Webquest: https://tekenen81.wixsite.com/mijnsite
- Werkbundel
De banken worden voor deze les op voorhand in groepen van vier geschoven. De digitale middelen staan klaar en op
de banken kleeft u het logo van de organisaties.

Differentiatie in deze les
Op leerstatus/leerprofiel/interesse
Leerprofiel:
- Er zijn leerlingen die sneller werken dan anderen. Er zijn dan ook een aantal organisaties die iets meer
informatie en vragen bevatten dan anderen.
➔ Zo krijgen de leerlingen die iets trager werken ‘Greenpeace’ of ‘Amnesty International’ omdat er bij deze
organisaties iets minder informatie gevraagd wordt en de taken iets kleiner zijn.
Leerprofiel en leerstatus:
- Wanneer de leerlingen vroeger klaar zijn met het maken van de presentatie kunnen ze in hun werkbundel nog
een sneller klaar opdracht vinden.
➔ Hierbij vinden ze ook een vraag met een
voor. Dit is een uitdager voor
leerlingen die nog wat uitdaging kunnen gebruiken.
Leerstatus:
Leerlingen die iets minder digitaal sterk zijn , kunnen een hulpfiche ontvangen waarop
de basiszaken over PowerPoint worden vermeld.
-

-

Op taalniveau / taalzwakkere leerlingen
Achteraan in de werkbundel kan elke leerlingen ‘Mijn moeilijke woordenlijst’
vinden. Hier kunnen de leerlingen een woord schrijven dat ze niet begrijpen of
moeilijk vinden.
Ze krijgen dan de tijd om dit woord rustig beter te leren kennen door het
woord op te zoeken in een woordenboek, er een tekening van te maken, een
synoniem te schrijven en het woord in een andere taal op te schrijven.
Er wordt per organisatie een moeilijke woordenlijst opgesteld voor leerlingen
die hier nood aan hebben.
➔ Voor de andere leerlingen kunnen altijd woordenboeken, … voorzien
worden zodat deze leerlingen moeilijkere woorden ook altijd kunnen
opzoeken.
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Digitale alternatieven
Rode draad – held van de dag:
De rode draad werd telkens gefilmd. Op deze manier kunnen de leerlingen de helden ook
leren kennen wanneer ze thuis zijn. ( https://www.youtube.com/watch?v=bjXhGgAt-vo )
De leerlingen krijgen een document waarin de organisaties worden verdeeld onder de
leerlingen. Zo kunnen de leerlingen bekijken welke organisatie door wie onderzocht zal
worden.
De leerlingen werken via de webquest de opdrachten uit. Nadien kijken ze naar de kleuren
in het document. Zo worden er groepen gemaakt via kleuren. De leerlingen bekijken dan
de presentaties van de leerlingen die dezelfde kleur hebben.
Als leerkracht laat u best alle presentaties verzamelen door ze naar u door te sturen, in een OneDrivemap te plaatsen, …

Nadien vullen de leerlingen het werkblad in hun bundel zelfstandig in. Dit is om de leerstof vast te zetten. Dit
wordt dan nagekeken door de leerkracht.

IN DE KLAS: Verloop leeractiviteit
Oriëntatiefase

Timing: 5’

Rode draad – held van de dag:
U hangt de prent van de held best ’s morgens op in de klas. Op deze manier leren de leerlingen de held al kennen
en worden ze nieuwsgierig.

Bespreek de held. Stel de volgende vragen:
- Wie is de held van vandaag?
- Wat richtte deze held op?
Vertel dan de volgende zaken:
- Wangari werd geboren in Kenia en was één van de weinige vrouwen die de kans
kreeg om te gaan studeren. Ze werd een wetenschapper.
- Wanneer ze na haar studie terugkwam in Kenia zag ze hoe het land vernietigd
werd: mensen hadden honger, er waren minder wilde dieren, …
- Daarom richtte ze de ‘Green Belt Movement’ op om zo vrouwen te helpen en het milieu te redden.
- Wangari is overleden in 2011, maar toch leeft haar organisatie nog verder. Er zijn inmiddels al ruim 51 miljoen
bomen geplant door vrouwen in heel Kenia.
➔ Een organisatie kan een grote impact hebben op de wereld. Door de organisatie van Wangari wordt Kenia
stilaan terug een betere plaats voor iedereen.
-

Organisaties kunnen onze wereld beter maken en over organisaties gaan wij het vandaag dan ook hebben.
Leerfase 1: verwervingsfase

Timing: 15’

Verschillende organisaties:
Schrijf het woord ‘organisatie’ op het bord en bespreek het woord met de leerlingen.

Vraag:
- Kan iemand mij in één zin vertellen wat een organisatie is?
Definitie: een organisatie is een samenwerking tussen twee of meer personen. Hierbij worden kracht, kennis en vaardigheden
gebundeld om een doel te bereiken.

Opzet les:
Bespreek het doel van de les met de leerlingen. Vertel dat ze een aantal organisaties tijdens deze les beter gaan
leren kennen. Ze werken hierbij in groepen en ze moeten een website volgen.
U kan de website hier al tonen aan de leerlingen.

Benadruk eventueel een extra keer dat alle leerlingen mee moeten werken, aangezien ze later allemaal gemengd
worden en de presentatie die ze maken zelfstandig zullen moeten geven.
Werk samen als een team: luister naar elkaar en durf initiatief te nemen.
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Organisatorisch:
Laat de kettingen zien waarmee de groepen worden verdeeld. Geef hier extra uitleg bij:
- Logo op de ketting vertelt welke organisatie je gaat onderzoeken
➔ Deze logo’s vind je ook terug op de banken. Zo ga je aan de juiste bank zitten.
-

Taken op de kaartjes:
➔ Eerst is er de materiaalmeester. Die kijkt er op toe dat al het materiaal gebruikt wordt waarvoor
het dient.
Ook kijkt hij naar de tijd op het bord en houdt hij deze in het oog.
➔ Dan heb je de aanmoediger. Die zorgt dat iedereen goed aan het werken is en dat het bij iedereen
lukt. Soms kan de aanmoediger eens zeggen: ‘goed bezig’.
De aanmoediger zorgt er ook voor dat de kapitein de taken eerlijk verdeelt.

➔ Dan heb je de kapitein. De kapitein verdeelt de taken en zorgt dat iedereen zeker iets kan doen.
Dit is zeker belangrijk wanneer je een presentatie gaat maken. Iedereen moet hieraan kunnen
meewerken.

➔ Laatst is er nog de stiltekapitein. Deze zorgt ervoor dat er nooit geroepen of te luid gesproken
wordt.

Wanneer ze de taken hebben en de groepen kunnen zoeken, kan de les van start gaan. Je kan een timer van 30
minuten op het bord openen die de leerlingen kunnen volgen.
Leerfase 2: verwervingsfase en verwerkingsfase
Inhoud webquest – opdracht leerlingen: https://tekenen81.wixsite.com/mijnsite
DEEL 1: onderzoek je organisatie.

Timing: 35’

WWF:
Vraag 1: Omschrijf in maximum vijf zinnen wat voor organisatie het is, wat hun doel is.
Vraag 2: Geef twee voorbeelden van projecten die ze voeren.
Vraag 3: Geef drie voorbeelden van uitdagingen waarmee ze zich bezighouden en licht deze kort toe.
Vraag 4: Zouden jullie je inzetten voor deze organisatie? Waarom wel/niet?
Vraag 5: Waarom maakt deze organisatie volgens jullie de wereld beter?

Greenpeace:
Vraag 1: Omschrijf in maximum vijf zinnen wat voor organisatie het is, wat hun doel is.
Vraag 2: Geef twee voorbeelden van campagnes die ze voeren en licht deze kort toe.
Vraag 3: Zouden jullie je inzetten voor deze organisatie? Waarom wel/niet?
Vraag 4: Waarom maakt deze organisatie volgens jullie de wereld beter?

Broederlijk Delen:
Vraag 1: Omschrijf in maximum vijf zinnen wat voor organisatie het is, wat hun doel is.
Vraag 2: Leg elk thema in eigen woorden, in maximum vijf zinnen uit.
Vraag 3: Geef één voorbeeld van een campagne van Broederlijk Delen en licht deze kort toe.
Vraag 4: Zouden jullie je inzetten voor deze organisatie? Waarom wel/niet?
Vraag 5: Waarom maakt deze organisatie volgens jullie de wereld beter?

Unicef:
Vraag 1: Omschrijf in maximum vijf zinnen wat voor organisatie het is, wat hun doel is.
Vraag 2: Som de zeven prioriteiten op een leg ze uit in maximum twee zinnen.
Vraag 3: Geef twee voorbeelden van projecten die ze voeren en licht deze kort toe.
Vraag 4: Zouden jullie je inzetten voor deze organisatie? Waarom wel/niet?
Vraag 5: Waarom maakt deze organisatie volgens jullie de wereld beter?

Amnesty International:
Vraag 1: Omschrijf in maximum vijf zinnen wat voor organisatie het is, wat hun doel is.
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Vraag 2: Geef één voorbeeld van een campagne van Amnesty International en licht deze kort toe.
Vraag 3: Zouden jullie je inzetten voor deze organisatie? Waarom wel/niet?
Vraag 4: Waarom maakt deze organisatie volgens jullie de wereld beter?

DEEL 2: presentatie
De leerlingen moeten de verzamelde informatie in een presentatie gieten die ze nadien tonen aan hun
medestudenten.
De vorm van deze presentatie zal een PowerPointpresentatie zijn. Ze krijgen hiervoor enkele tips en
aandachtspunten waarmee ze rekening kunnen/moeten houden.
Leerfase 3: verwerkingsfase
Timing: 30’
Schudden maar:
U mixt de leerlingen nu door elkaar. Zo zorgt u dat er telkens van elke organisatie één leerling in een groep zit. De
groepen zullen nu dan ook uit vijf leerlingen bestaan. Er zijn vier groepen.
U verwoordt hierbij dat de leerlingen om beurt in de groep hun presentatie zullen geven.
Stel, de groep start aan de bank van WWF, dan gaat de persoon die hier gewerkt heeft, zijn of haar presentatie
geven aan de anderen. Zo leren ze alle organisaties kennen.
De leerlingen krijgen telkens vijf minuten per hoek.
Leerfase 4: verwerkingsfase

Timing: 10’

Werkbundel – pagina 2:
Vul laatst samen met de leerlingen het blad in de werkbundel in.
Hierop moeten ze schrijven hoe de verschillende organisaties de wereld beter maken.
Deze vraag kregen de leerlingen ook tijdens het onderzoeken van de organisaties. Deze
antwoorden kunnen hierin ook verwerkt worden.
Slotfase

Timing: 5’

Evaluatie – herhalen - rode draad:
Bespreek met de leerlingen de les door terug te koppelen naar de held van de dag.
Vragen die de leerkracht kan stellen:
- Wie was de held van vandaag? Waarom past deze held bij de les van vandaag?
- Wat ga je zeker onthouden na de les van vandaag?
- Wat vond je het leukste/ minst leuke van de les?
- Hoe verliep het samenwerken in groep?
- Hoe verliep het presenteren aan de andere leerlingen?

Bordboek:
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HULPFICHE LEERKRACHT – LES 2
Onderwerp activiteit:

Timing: 100’

Engagement van organisaties

Oriëntatiefase

Timing: 5’

1) Stel een aantal vragen over de held van de les (rode draad):
- Wie is de held van vandaag? / Wat richtte deze held op?
2) Geef extra informatie over Wangari Maathai en link het met de les.
Kenia/ studeren/ wetenschapper/ vernietiging/ honger/ minder wilde dieren/ Green Belt Movement/ vrouwen en
milieu redden / leeft nog verder / 51 miljoen bomen / impact / organisaties

Leerfase 1: verwervingsfase

Timing: 15’

3) Leg het begrip ‘organisatie’ uit: (schrijf het op het bord)
Vragen:
- Kan iemand mij in één zin vertellen wat een organisatie is?
= samenwerking tussen twee of meer personen. Kracht, kennis en vaardigheden gebundeld om een doel te bereiken.
4) Geef uitleg over het doel van de les.
- Aantal organisaties beter leren kennen
- Werken in groepen en website/webquest volgen
➔ Meewerken: later moet iedereen gemaakte presentatie geven
5) Verdeel de groepen.
- LOGO OP KETTING: Logo op ketting vertelt welke organisatie je onderzoekt / logo’s vind je ook op de banken
- TAAK OP KETTING: Taken op ketting uitleggen: materiaalmeester / aanmoediger / kapitein / stiltekapitein
Zet timer op bord op 30 minuten.

Leerfase 2: verwervingsfase en verwerkingsfase

Timing: 35’

6) Leerlingen gaan aan de slag.
➔ Deel 1: organisatie onderzoeken aan de hand van vragen / Deel 2: PowerPointpresentatie maken

Leerfase 3: verwerkingsfase

Timing: 30’

7) Mix de leerlingen in nieuwe groepen door de kleur op de ketting te gebruiken.
8) Om beurt krijgen ze vijf minuten om hun presentatie te geven en eventueel vragen te beantwoorden.

Leerfase 4: verwerkingsfase

Timing: 10’

9) Vul samen de werkbundel in ter herhaling.
➔ Gebruik wat ze gehoord hebben bij de presentaties.

Slotfase

Timing: 5’

10) Herhaal kernbegrippen + bespreek rode draad.
Vragen:
- Wie was de held van vandaag? Waarom past deze held bij de les van vandaag?
- Wat ga je zeker onthouden na de les van vandaag?
- Wat vond je het leukste/ minst leuke van de les?
- Hoe verliep het samenwerken in groep?
- Hoe verliep het presenteren aan de andere leerlingen?
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Les 3
Een betere wereld dankzij zorgdragende
handen (medische sector)
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75 minuten

Lesvoorbereiding – les 3
Onderwerp activiteit:
Leerjaar:
Focusdoel

-

Algemene informatie
Zorgdragende handen – een goede gezondheid voor iedereen (medische sector)
3de graad
Leergebied:
1) W.O. - mens en maatschappij
2) + muzische vorming
De leerlingen kunnen in eigen woorden het coronavirus, de medische vooruitgang,
medische beroepen en solidariteitsacties toelichten en ze geven hierbij voorbeelden.

Doelen leerplannen
ZILL
Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld – oriëntatie op tijd:
➔ OWti5: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe de werkelijkheid verandert en de kennis
erover evolueert in de tijd
 Waarnemen, onderzoeken en illustreren hoe dagelijkse gebruiksvoorwerpen, technische systemen , kleding,
gebouwen ... evolueren in de tijd

➔ 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 (rode draad)
 Vaststellen en uitdrukken dat je in de ketting verleden-heden-toekomst een rol speelt en dat je zo actief deel
uitmaakt van de wereld - nadenken over de eigen toekomst in een veranderende wereld

-

Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld – oriëntatie op de samenleving:
➔ OWsa1: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen op verschillende manieren
samenleven en groepen vormen
 In betekenisvolle contexten herkennen, illustreren en vergelijken:
◼ doelen die groepen nastreven (religieuze, etnische, economische, ecologische … )
◼ waarden en normen van specifieke groepen

-

Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld – oriëntatie op techniek:
➔ OWte5: Vaststellen en uitdrukken hoe wetenschap , techniek en de samenleving elkaar beïnvloeden
 Waardering uiten voor uitvindingen, wetenschappelijk onderzoek en de positieve effecten ervan – illustreren
hoe wetenschap, techniek en de samenleving elkaar beïnvloeden

-

Muzische ontwikkeling – muzische grondhouding:
➔ MUgr2: Durven fantaseren en verbeelden
 Plezier blijven beleven aan het verbeelden in diverse contexten - ongewone verbanden durven zien en
leggen, durven fantasievol improviseren en vormgeven

-

Socio- emotionele ontwikkeling – relationele vaardigheden:
➔ SErv3: Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel
 Op een gezonde manier omgaan met competitie - elkaar aanmoedigen

GO!
-

Leerplandoelstellingen tijd - historische tijd:
➔ 3.4.5 38/ ET MM 3.9*: De leerlingen tonen belangstelling voor het verleden, heden en toekomst, hier en
elders
Leerplandoelstellingen techniek – techniek duiden – techniek en samenleving beïnvloeden elkaar:
➔ 3.3.5 1 / ET WT 2.17 / ET MM 5.1: Effecten van technische systemen op het dagelijks leven en de
samenleving illustreren.
- Leerplandoelstellingen Mens en maatschappij – mondiale solidariteit / internationale organisaties:
➔ 3.1.3. 80: Eigen meningen verwoorden n.a.v. feiten en toestanden in de wereld via het volgen van de
actualiteit in de media.
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➔ 3.1.3. 81: Binnen hun mogelijkheden actiegerichte oplossingen voor problemen in de samenleving en de
wereld verwoorden.
➔ 3.1.3. 82: Met voorbeelden uit de eigen ervaring illustreren hoe men als individu of als groep kan
participeren aan solidariteitsacties en wat het nut en het effect hiervan is.
-

Leerplandoelstellingen muzische vorming – algemene attitudes en vaardigheden:
➔ 4.5.1.7 / 4.3, 6.3, 6.4*: Durven hun eigen expressiestijl en creatieve uitingen tonen.

-

Leerplandoelstellingen muzisch vorming – muzisch proces:
➔ 4.5.2.2 /6.2, 1.4*, 6.1*: Plezier beleven aan het experimenteren en improviseren.

-

Leerplandoelstellingen mens en maatschappij – ik en de groep – participatie, democratie en samenwerken:
➔ 3.1.2.1 / LOET SV 1.5: Een taak binnen de groep op een verantwoordelijke wijze oppakken.
OVSG

-

Leerplandoelstellingen tijd:
➔ WO- TIJD – 63: De leerlingen betonen belangstelling voor het verleden, heden en toekomst, hier en elders.

-

Leerplandoelstellingen techniek:
➔ WO- TEC- 01.17: De leerlingen begrijpen dat technische realisaties tegemoet komen aan menselijke
behoeften.
➔ WO- TEC- 03.04: De leerlingen illustreren dat technische realisaties worden ontwikkeld om aan
maatschappelijke behoeften te voldoen.

-

Leerplandoelstellingen maatschappij:
➔ WO-MAA-SEV-11: De leerlingen tonen respect voor alle vormen van arbeid.

-

Leerplandoelstellingen muzische vorming – drama:
➔ MV-DRA-BV-1.7: De kinderen kunnen zich in allerlei personen, dieren, planten en zaken uit de omgeving
inleven en beelden deze uit. (creativiteit).

-

Leerplandoelstellingen mens:
➔ WO-MNS-SC-1.3.2: De leerlingen begrijpen dat samenwerken noodzakelijk kan zijn om een bepaald doel te
bereiken.

Concrete
lesdoelen:

1. De leerlingen kunnen in eigen woorden vertellen wat het coronavirus is en hoe het onze
wereld heeft beïnvloed.
2. De leerlingen kunnen verwoorden dat er al veel medische vooruitgang is geboekt en geven
hierbij een aantal voorbeelden.
3. De leerlingen kunnen een aantal solidariteitsacties verwoorden en hun inzet/mening hierbij
duiden.
4. De leerlingen kunnen een aantal beroepen uit de zorgsector aanhalen en verwoorden hierbij
hun belang en ze tonen waardering voor de beroepen.
5. De leerlingen kunnen samenwerken en hierbij verantwoordelijkheid dragen om een spel tot
een goed einde te brengen.
6. De leerlingen durven bij een doe-opdracht hun fantasie gebruiken om zo iets uit te beelden.

Inhoud:

Wat is corona?:
- Corona is een virus. Dit is een soort van microben. Het heeft een kern in het
midden en daarrond een omhulsel met stekels. Deze stekels zorgen ervoor dat
mensen ziek kunnen worden.
- Het is maar één van de vele virussen die bestaan. Wanneer ze het juiste vaccin
kunnen vinden, kunnen ze preventief mensen beschermen.
-

Het virus heeft een grote invloed op onze wereld, wereldwijd zijn er veel zieke mensen.
Daarom kunnen we het een pandemie noemen. Overal ter wereld blijven mensen binnen om
zo iedereen en ook zichzelf te beschermen.
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-

Veel mensen doen mee aan acties of stellen acties op om zo onze wereld toch beter te
kunnen maken.

-

Je wast je handen om zo slechte microben niet door te geven en ook jezelf niet ziek te
maken.
- Je handen wassen doe je best met water en zeep en voor minstens 10- 15 seconden.
Actualiteit (vrijwilligers):
We werken samen aan het maken van een betere wereld.
Een aantal acties die de laatste tijd naar voor komen, zijn de volgende:
- Boodschappen doen voor oudere mensen
- Het luid applaudisseren met de hele straat / het schrijven van een boodschap met krijt
- Het online geven van sportlessen zodat iedereen nog verder kan sporten
Medische vooruitgang:
Onze medische wereld is enorm vooruitgegaan doorheen de jaren.
Enkele voorbeelden van enorme vooruitgang zijn:
- Vooruitgang bij het verslagen van ziektes:
➔ Vaccinprogramma om kinderen vroegtijdig te beschermen tegen polio
- Het onderscheid van bloedtypes werd ontdekt en zo konden mensen bloed krijgen wanneer
ze te veel bloed verloren waren.
- Het principe om mensen op te delen naar ernst van de verwondingen werd ontdekt.
- Henry Boyle ontwierp een machine om mensen in slaap te brengen tijdens een operatie.
- Marie Curie ontdekte de röntgenstraling.
- Louis Pasteur ontdekte het vaccin.
- Er worden continu nieuwe manieren bedacht om mensen te genezen. Zo werd er hard
gewerkt de laatste jaren aan een therapie voor mensen met borstkanker.
- Dankzij de medische vooruitgang is de besmettelijke ziekte hiv niet langer een dodelijke
ziekte. Wetenschappers ontdekten medicatie waardoor de mensen met de ziekte even lang
kunnen leven als anderen.
Beroepen in de zorgsector:
Er zijn verschillende beroepen waarbij de mensen een zorgdragende hand hebben en zo de
wereld beter maken. Zo zijn er bijvoorbeeld de volgende beroepen:
- Anesthesist: iemand die mensen in verdoving brengt.
- Dokters, apothekers
- Kinesisten: ze helpen bijvoorbeeld patiënten die net uit coma komen bij hun revalidatie
- Zorgverleners in rusthuizen: ze geven zorg aan de ouderen die het echt nodig hebben.
- Politieagenten: zorgen voor onze veiligheid door iedereen binnen te houden.
Bronnen:

-

Materialen:

Boek: Van Ranst, M., & Bouckaert, G. (2020). Monsterlijke microben. Tielt: Lannoo.
Boek: Murray, L. (2019). 50 helden die de wereld mooier hebben gemaakt (M. Steinpatz, vertaler).
Amsterdam: Fontaine Uitgevers. (Origineel werk gepubliceerd in 2018).
We worden beter. (2020). Toen en nu. Op www.wewordenbeter.nl [Website]. Geraadpleegd op 24
april 2020 via https://wewordenbeter.nl/toen-en-nu/

Voorzien:
-

Extra artikels voor de leerlingen
Materialen rode draad (Louis Pasteur)
Prent corona
Materialen spelbord:
➔
➔
➔
➔

-

Door leerkracht zelf:
-

Pionnen
Dobbelsteen

Spelbord
Vragen spel
Instructieboekje
Woordenlijst voor taalzwakkere leerlingen

Werkbundel
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Differentiatie in deze les
Op leerstatus/ leerprofiel/ interesse
Leerstatus:
- Op cognitief vlak worden er in het spelbord bij de inhoudelijke vragen uitdagers
voorzien. Zo kunnen de leerlingen die hier nood aan hebben, een uitdager nemen.
➔ Hierbij krijgen de leerlingen zelf de keuze om dit te nemen. Als leerkracht kan u
wel de aanzet geven, maar de leerlingen moeten zichzelf hierbij ook inschatten.
-

-

-

De leerlingen krijgen een vooropdracht waarbij ze zelf een artikel rond corona
moeten zoeken thuis.
➔ Ze kiezen hierbij zelf het niveau van het artikel dat ze nemen, de lengte van het
artikel,…

Basis

Uitdaging

Op taalniveau / taalzwakkere leerlingen
Achteraan in de werkbundel kan elke leerlingen ‘Mijn moeilijke
woordenlijst’ vinden. Hier kunnen leerlingen een woord schrijven dat ze
niet begrijpen of moeilijk vinden.
Ze krijgen dan de tijd om dit woord rustig beter te leren kennen door het
woord op te zoeken in een woordenboek, er een tekening van te maken,
een synoniem te schrijven en het woord in een andere taal op te schrijven.
Er worden een aantal artikels voorzien voor leerlingen die thuis moeilijk een artikel
kunnen vinden,…
Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt in artikels voor de taalzwakkere leerlingen
en talig sterke leerlingen.
➔ Voor de taalzwakkere leerlingen worden er woorden vet gezet, worden er alinea’s
duidelijker gemaakt,…

-

Er wordt een extra begrippenlijst voorzien bij het spelbord. Deze begrippenlijst
kan ingezet worden bij de taalzwakkere leerlingen als extra ondersteuning.

-

Een woordenboek wordt wel telkens voorzien voor alle leerlingen.

Digitale alternatieven
Rode draad – held van de dag:
De rode draad werd telkens gefilmd. Op deze manier kunnen de leerlingen de helden ook leren
kennen wanneer ze thuis zijn. ( https://www.youtube.com/watch?v=N_p88F3Fp9U )
Wanneer de leerlingen van thuis uit aan deze les werken, zijn er twee opties.
Ze kunnen het spelbord thuis spelen met hun broer, zus, ouders,… Ze krijgen dan de materialen,
maar moeten deze wel nog knippen.
Een tweede optie is een ‘grabbelzakje’. Ze knippen de kaartjes uit en stoppen ze in een washandje. Ze nemen dan
voor bijvoorbeeld 20 minuten kaartjes en lossen deze op. Voor elk kaartje dat ze gedaan hebben, krijgen ze een
punt. Hoeveel punten kunnen ze verzamelen in 20 minuten?
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IN DE KLAS: Verloop leeractiviteit
Vooropdracht
Actualiteit:
Geef de leerlingen op tijd een vooropdracht voor deze les:
- Zoek thuis een artikel rond het onderwerp corona.
- Vat het artikel in maximum vijf zinnen samen.
- Neem het artikel en je samenvatting mee naar de klas.
Er worden een aantal artikels voorzien voor de leerlingen die niet aan een artikel geraken,…
Deze artikels zijn ingedeeld op taalniveau. Zo kan u zelf kijken welke leerlingen welk artikel nodig hebben.
Deze artikels zijn toegevoegd bij de materialen.

Oriëntatiefase
Timing: 5’
Rode draad – held van de dag:
De prent en het weetje van Louis Pasteur worden ’s morgens opgehangen in de klas. Zo kunnen de
leerlingen dit al bekijken en zijn ze nieuwsgierig.
Vertel dat er terug een held van de dag is. Bespreek de held.
- Welke held is er vandaag?
- Wat ontdekte deze held?
Uitleg:
- Louis Pasteur est une personne français.
- Louis Pasteur is een held die het vaccin uitvond.
- Hij ontdekte dat je mensen tegen ziekten kan beschermen door ze een
zwakke vorm van die ziekte toe te dienen. Hij noemde die zwakke vorm een ‘vaccin’ en hij ontwikkelde er
verschillende tegen meerdere ziekten.
- Zo zorgde hij eigenlijk voor de bescherming van miljoenen mensen.
Leg de link met de les:
- Tijdens deze les gaat het over verschillende mensen, ideeën, acties… die ervoor zorgen dat onze wereld beter
wordt/werd mede door te werken in de zorgsector als dokters, zorgverleners, wetenschappers, …
➔ Het gaat over allemaal zorgdragende handen die de wereld mooier, beter maken.
Leerfase 1: verwervingsfase en verwerkingsfase
Timing: 20’
Actualiteit – coronavirus: 10 minuten
Laat de leerlingen per vier samenzitten door hun stoelen om te draaien. Ze mogen dan om beurt vertellen
waarover het artikel gaat dat ze bijhebben. Ze gebruiken hiervoor de gemaakte samenvatting.
Later kan u de artikels ophangen in de klas. Op deze manier kunnen de leerlingen alle artikels bekijken wanneer ze
dat willen.
Wat is het coronavirus – samenvatten corona: 10 minuten
Geef de leerlingen kort iets meer uitleg over het coronavirus. U kan hierbij verwijzen naar de artikels
die de leerlingen bijhadden en naar een tekening:
-

Corona is een virus. Dit is een soort van microben. Het heeft een kern in het midden en daarrond
een omhulsel met stekels op. Deze stekels zorgen ervoor dat mensen ziek kunnen worden.
Het is maar één van de vele virussen die er bestaan. Wanneer ze het juiste vaccin kunnen vinden, kunnen ze
preventief mensen beschermen.

-

Het virus heeft een grote invloed op onze wereld, wereldwijd zijn er veel zieke mensen. Daarom kunnen we
het een pandemie noemen. Overal ter wereld blijven mensen binnen om zo iedereen en ook zichzelf te
beschermen.

-

Veel mensen doen mee aan acties of stellen acties op om zo onze wereld toch beter te kunnen maken.
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Spelbord:
Verwoord dat de leerlingen zo dadelijk een spel gaan spelen. Ze doen dit in dezelfde groepen als waarin ze de
artikels besproken hebben.
Leg kort de link met het spelbord dat de leerlingen zo dadelijk krijgen:
In het spelbord ga je nog wat meer over corona te weten komen en over de acties die gevoerd worden/werden.
Ook jullie ervaringen komen aan bod.
Gelukkig zijn er ook zorgberoepen en de medische vooruitgang in tijden van pandemie om zo de wereld toch zo snel
mogelijk beter te maken. Deze zullen ook aan bod komen in het spel.
Leerfase 2: verwervingsfase en verwerkingsfase
Spelbord: ‘Samen werken aan een betere wereld dankzij de zorgdragende handen’:
Laat de leerlingen in groepen zitten door hun stoelen te verschuiven.
Per groep laat u iemand de materialen nemen.
Dan kunnen ze aan de slag.

Timing: 40’

Als leerkracht gaat u best rond en ondersteunt u waar nodig.
Het spel wordt uitgelegd in een instructieboekje. Zo moeten de
leerlingen zelfstandig aan de slag gaan.

Slotfase

Timing: 10’

Evaluatie – herhalen – rode draad:
Bespreek met de leerlingen de les door terug te koppelen naar de held van de dag.
-

Wie was de held van vandaag? Waarom past deze held bij de les van vandaag?
Wat ga je zeker onthouden na de les van vandaag?
Wat vond je het leukste/ minst leuke van de les?
Hoe verliep het samenwerken om zo het spel te kunnen spelen?

Vraag in werkbundel – pagina 4:
Vul dan tot slot samen met de leerlingen de vraag in de werkbundel in.

Bordboek
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HULPFICHE LEERKRACHT – LES 3
Onderwerp activiteit:

Timing: 75’

Zorgdragende handen – een goede gezondheid voor iedereen (medische sector)

Oriëntatiefase

Timing: 5’

1) Stel aantal vragen over de held van de les (rode draad):
- Wie is de held van vandaag? / Wat ontdekte deze held?
2) Geef extra informatie over Louis Pasteur en link het met de les.
Une personne français / vaccin / zwakke vorm van ziekte toedienen / bescherming miljoenen mensen / mensen,
ideeën, acties,.. die wereld beter maken / zorgsector / zorgdragende handen

Leerfase 1: verwervingsfase en verwerkingsfase

Timing: 20’

3) Laat de leerlingen in groepen van vier de artikels over corona bespreken.
4) Geef de leerlingen meer informatie over het coronavirus. (verwijs naar de artikels van de leerlingen)
Virus / microben / kern / omhulsel met stekels / ziek / één van de vele / vaccin / preventief / grote invloed /
pandemie / acties /
5) Leg het spelbord kort aan de leerlingen uit.
- Zelfde groepen als waarin ze artikels besproken hebben
- Spel: uitleg in informatieboekje
➔ meer over corona, over solidariteitsacties, eigen ervaringen, zorgberoepen en medische vooruitgang die in
tijd van pandemie het verschil maakt

Leerfase 2: verwervingsfase en verwerkingsfase

Timing: 40’

6) Het spel wordt gespeeld.
➔ Laat één leerling per groep materialen nemen
➔ Informatieboekje waarin ze speluitleg vinden (zelfstandigheid)

Slotfase

Timing: 10’

7) Herhaal kernbegrippen + bespreek rode draad.
Vragen:
- Wie was de held van vandaag? Waarom past deze held bij de les van vandaag?
- Wat ga je zeker onthouden na de les van vandaag?
- Wat vond je het leukste/ minst leuke van de les?
- Hoe verliep het samenwerken om zo het spel te kunnen spelen?
8) Vul tot slot samen met leerlingen de vraag in de werkbundel in.
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Les 4
Een betere wereld dankzij duurzame energie
(muzische vorming)
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75 minuten

Lesvoorbereiding – les 4
Onderwerp activiteit:
Leerjaar:
Focusdoel

Algemene informatie
Duurzame energie (zonne-energie en windenergie)
3de graad
Leergebied:

1) Muzische vorming: beeld
2) Wetenschappen techniek
De leerlingen kunnen hun fantasie gebruiken om zo een huis uit elkaar te halen en ze
vullen het huis door herhalend gebruik te maken van verschillende lijnsoorten die ze
linken aan duurzame energie.

Doelen leerplannen
ZILL
- Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld – natuur:
➔ OWna3: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen voor hun levensbehoeften sterk
afhankelijk zijn van de natuur
 Onderzoeken en illustreren dat energie nodig is voor het functioneren van levende en niet-levende systemen de energiebronnen benoemen
 Onderzoeken en illustreren hoe de mens afhankelijk is van grondstoffen uit de natuur

➔ OWna7: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en het milieu zowel op een
positieve als negatieve wijze beïnvloeden
 Illustreren hoe men duurzaam omgaat met bodem, lucht, water, energiebronnen , grondstoffen , afval
(verzamelen, sorteren en recycleren), voedsel … - zelf duurzaam handelen
 Onderzoeken en vaststellen hoe de aarde een eindige bron van energie en grondstoffen is - onderzoeken en
vaststellen waarom duurzame energiebronnen zoals zon, wind, water, biobrandstoffen … bij voorkeur worden
aangewend - onderzoeken en vaststellen welke de gevolgen kunnen zijn van de opwarming van de aarde

-

Muzische ontwikkeling – muzische grondhouding:
➔ MUgr2: Durven fantaseren en verbeelden
 Plezier blijven beleven aan het verbeelden in diverse contexten - ongewone verbanden durven zien en
leggen, durven fantasievol improviseren en vormgeven

-

Muzische ontwikkeling – muzische geletterdheid:
➔ MUge2: De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren
 Beeld - lijn:
◼ Bewust beleven, herkennen, uitvoeren en creatief gebruik maken van:
• verschillende lijnsoorten in eigen werk
• punt- en lijnstructuren (ritme, patroon, arcering …) om een gevoelswaarde op te roepen

-

Muzische ontwikkeling – muzische vaardigheid:
➔ MUva2: Gericht beschouwen van beelden, muziek, dans en drama met oog voor de muzische bouwstenen,
werkvormen en vormgevingsmiddelen
 Waarnemingsvermogen actief en spontaan inzetten, (kunst)werken grondig waarnemen met oog voor specifieke
details en bijzonderheden, strategieën aanwenden om het waarnemingsvermogen te versterken - voorkennis en
ervaring gebruiken om nieuwe impressies grondig te analyseren, de opgedane beschouwing (bouwsteen,
werkvorm, vormgevingsmiddelen) op een genuanceerde wijze verwoorden

-

GO!
Leerplandoelstellingen natuur:
➔ Algemene vaardigheden en attitudes:
 3.2.1. 7 / ET WT 1.26*: Aantonen dat ze respect en zorg hebben voor de natuur vanuit het besef dat
de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.
➔ Milieueducatie:
 3.2.8. 12 / ET WT 1.24: Aangeven dat de voorraad grondstoffen niet onbeperkt is en dat men er dus
zuinig mee moet omgaan.
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 3.2.8. 14 / ET WT 1.24: Met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op

positieve, maar ook om negatieve wijze omgaan met het milieu.
-

Leerplandoelstellingen beeld:
➔ Beeldelementen:
 4.1.1.12/ 1.3: Vormen, kleuren, lijnen of textuur in een compositie (in 2D of 3D) bespreken.
 4.1.2.9/ 1.4/ 1.5: Verschillende lijnsoorten gebruiken om een beeld te creëren.
 4.1.2.10/ 1.5: Door lijnen te herhalen een ritme doen ontstaan.
➔ Algemene attitudes en vaardigheden:
 4.5.1.3/ 6.5/ 1.4*: Genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in
muzische expressie van kunstenaars en hier inspiratie uit halen om zich creatief te uiten.
➔ Muzisch proces:
 4.5.2.3/ 1.4*, 2.4*, 3.7*, 4.1*, 6.3*: Ervan genieten creatief te verbeelden en origineel vorm te geven,
waardoor ze hun expressiemogelijkheden verruimen.

OVSG
-

Leerplandoelstellingen wereldoriëntatie – natuur:
➔ WO-NAT-08.04: De leerlingen beseffen dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het
natuurlijk leefmilieu.
➔ WO-NAT-08.11 : *De leerlingen zijn bereid zorgvuldig om te gaan met energie, papier, voedsel en water.
➔ WO-NAT-08.13: De leerlingen kennen enkele vormen van milieuvriendelijke energieproductie.

-

Leerplandoelstellingen muzische vorming – beeld:
➔ MV-BLD-OM-1.7: Kinderen ontdekken beeldelementen.
➔ MV-BLD-OM-2.3: Kinderen experimenteren met beeldelementen. Ze onderzoeken de mogelijkheden van
kleur, vorm, volume, structuur, ritme, textuur, contrast, compositie, beweging, ...
➔ MV-BLD-OM-3.6: Kinderen vinden plezier en voldoening in het beeldend vormgeven.
➔ MV-BLD-BS-4: Kinderen kunnen een beeldelement in een werk aangeven.

Concrete
lesdoelen:

1. De leerlingen kunnen in eigen woorden vertellen waarover duurzame energie gaat en geven
hierbij voorbeelden om duurzame energie te produceren.
2. De leerlingen kunnen een kunstwerk grondig bekijken en analyseren en ze beantwoorden hierbij
enkele waarnemingsvragen.
3. De leerlingen kunnen verschillende lijnsoorten herkennen, benoemen en tekenen.
4. De leerlingen kunnen het verschil tussen koude en warme kleuren verduidelijken.
5. De leerlingen kunnen hun fantasie gebruiken tijdens het tekenen om zo iets te creëren dat niet
bestaat.

Inhoud:

Duurzame energie:
- Er moet gezorgd worden dat er genoeg is voor iedereen en voor
altijd. Hierbij moeten we dus ook slim en duurzaam omgaan met
onze energie. We moeten zorgen dat er geen schade
aangebracht wordt aan het milieu.
- Energie hebben we nodig. Zo hebben we dit bijvoorbeeld voor
veel zaken nodig in ons huis. (bv: wekker, wasmachine, mixer…)
- We moeten dus oppassen. We halen onze energie uit natuurlijke
hulpbronnen van de aarde zoals bijvoorbeeld aardolie. Deze
hulpbronnen zijn niet eindig, ze geraken op en dan is er voor
niemand nog over. Onze aarde lijdt hier ook onder.
- Een oplossing hiervoor is duurzame energie. Energie produceren
via hulpbronnen die niet op geraken en geen schade brengen aan
onze aarde.
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➔ Je hebt bijvoorbeeld de zon en wind. (zonnepanelen en windmolens)
Muzische vorming:
Conceptcirkel:
Onderwerp

Duurzame energie (windenergie en zonne-energie)

Techniek

Tekenen met tekenpotlood, kleurpotlood en zwarte
fineliner

Bouwsteen

lijnen – lijnsoorten

Algemeen doel

Durven fantaseren

De leerlingen gebruiken verschillende lijnsoorten.

Bronnen:

-

Boek: Murray, L. (2019). 50 helden die de wereld mooier hebben gemaakt (M. Steinpatz, vertaler).
Amsterdam: Fontaine Uitgevers. (Origineel werk gepubliceerd in 2018).

Materialen: Voorzien:
- Materialen rode draad (Pablo Picasso)
- Poster ‘duurzame energie’
- PowerPointpresentatie
- Zwart-witfoto’s huizen
- Stappenplan sneller klaar
(2 niveaus)

Door leerkracht zelf:
- Kleurpotloden en tekenpotloden
- Wit tekenpapier (A4)
- Zwart papier (A4)
- Lijmstiften, scharen
- Kladpapier
- Fineliners
- Klein wit papier (A5)
- Chromebook, tablet,…

Differentiatie in deze les
Op leerstatus/ leerprofiel/ interesse
Leerstatus:
- Op cognitief vlak: de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben,
krijgen bij de sneller klaar opdracht de kans om nog extra informatie
over duurzame energie op te zoeken.
➔ Op deze manier leren ze nog extra zaken kennen over duurzame
energie en bekijken ze zelf wat ze nog niet wisten.
➔ Er wordt hierbij ook een basisopdracht voorzien voor de andere
leerlingen. Zij herhalen wat ze tijdens de les gehoord hebben
over duurzame energie.
Interesse:
- Leerlingen krijgen de keuze:
➔ Wanneer ze meer geïnteresseerd zijn in windenergie, werken ze daar mee.
➔ Wanneer ze meer geïnteresseerd zijn in zonne-energie, werken ze daar mee.
-

Op taalniveau / taalzwakkere leerlingen
Achteraan in de werkbundel kan elke leerlingen ‘Mijn moeilijke
woordenlijst’ vinden. Hier kunnen leerlingen een woord schrijven dat ze
niet begrijpen of moeilijk vinden.
Ze krijgen dan de tijd om dit woord rustig beter te leren kennen door het
woord op te zoeken in een woordenboek, er een tekening van te maken,
een synoniem te schrijven en het woord in een andere taal op te schrijven.
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Digitale alternatieven
Rode draad – held van de dag:
De rode draad werd telkens gefilmd. Op deze manier kunnen de leerlingen de helden ook
leren kennen wanneer ze thuis zijn.
(https://www.youtube.com/watch?v=87gsROdGN6Q )

De PowerPointpresentatie wordt digitaal ingesproken. Op deze manier kunnen de
leerlingen het beschouwend gesprek ook thuis ‘voeren’. Ook warme en koude kleuren
worden hierin uitgelegd. U vindt deze digitale presentatie bij de materialen van les 4.

IN DE KLAS: Verloop leeractiviteit
Oriëntatiefase

Timing: 5’

Rode draad – held van de dag:
De prent en het weetje van Pablo Picasso worden ’s morgens opgehangen in de klas. Zo kunnen de
leerlingen dit al bekijken.
Vertel dat er terug een held van de dag is. Bespreek de held.
- Wie is de held van vandaag?
- Waarvoor staat deze held bekend?
Uitleg:
- Picasso wilde niet schilderen zoals iedereen, hij wilde een nieuwe
kunstvorm creëren.
- Hij ontwikkelde het kubisme. Hierbij bekeken ze een voorwerp vanuit
meerdere hoeken en brachten ze deze samen in één schilderij.
- Hij experimenteerde doorheen zijn hele leven met stijlen.
- Hij begon ook met het maken van ‘de collage’.
Leg de link met de les:
- Vandaag wordt er een kunstwerk gemaakt en daar gaat Picasso bij helpen.
Leerfase 1: verwervingsfase

Timing: 8’

Duurzame energie:
Bespreek met de leerlingen het begrip ‘duurzame energie’. Je kan hierbij de poster
gebruiken.
Je kan de volgende zaken vertellen:
- Er moet gezorgd worden dat er genoeg is voor iedereen en voor altijd. Hierbij
moeten we dus ook slim en duurzaam omgaan met onze energie.
- Energie hebben we nodig. Zo hebben we dit bijvoorbeeld voor veel zaken nodig in
ons huis. Waarvoor zo al?
➔ Wekker
➔ Wasmachine
➔ Mixer
- Hierbij moeten we oppassen. We halen onze energie uit natuurlijke hulpbronnen
van de aarde zoals bijvoorbeeld aardolie. Deze hulpbronnen zijn niet eindig, ze geraken op en dan is er voor
niemand nog over. Onze aarde lijdt hier dan onder.
-

Een oplossing hiervoor is duurzame energie = energie produceren via hulpbronnen die niet op geraken en
geen schade brengen aan onze aarde.
➔ Je hebt bijvoorbeeld de zon en de wind.
 Hieruit kunnen we energie halen via zonnepanelen en windmolens.
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Link met het kunstwerk:
Vertel aan de leerlingen dat ze vandaag een kunstwerk gaan maken waarbij ze ofwel zonne-energie gaan
gebruiken ofwel windenergie. Laat ze hier al over nadenken.
Leerfase 2: verwervingsfase en verwerkingsfase
Beschouwen – Picasso:
Bekijk samen het werk van Picasso (PowerPoint) en stel bijvoorbeeld de volgende
vragen:

Timing: 22’

Eerste indruk:

-

Als je naar dit werk kijkt, wat valt je dan op?

Gericht kijken:

-

Wat zie je op het werk?

Analyse:

-

Welke lichaamsonderdelen zie je allemaal terugkomen?
Zitten deze nog aan een lichaam? Hoe zijn ze geplaatst in het werk?
Welke lijnsoorten zie je terugkomen?
Hoe zijn deze lijnen geplaatst?

“Femmes d’Alger” Pablo Picasso

Context:

-

Werk dat gemaakt werd door Pablo Picasso. De naam van het werk is “Femmes d’Alger”.

Mening:

- Wat vind je van het werk?
Experimenteren – deel 1:
Geef de leerlingen nu de kans om een aantal zaken te testen.
- Pablo Picasso haalt de vrouw uit elkaar en plaats de lichaamsdelen op een andere plaats.
➔ Laat de leerlingen een simpel huis tekenen in 15 seconden.
 Laat ze de onderdelen van het huis uit elkaar halen en op een andere manier terug aan elkaar kleven.
➔ Laat de leerlingen dan een half huis tekenen. De andere helft van het huis kleven ze er aan
door de onderdelen op een andere manier er aan toe te voegen.
Voorbereiding eindopdracht:
Laat de leerlingen kiezen tussen de zwart-witfoto’s voor de eindopdracht. Ze voeren hier al een
voorbereiding uit voor de eindopdracht.
Vertel de leerlingen dat ze dit huis ook uit elkaar gaan halen zoals ze net deden.
De leerlingen voeren de volgende opdracht uit:
1. Kies een foto van een huis. Plooi de foto in twee en knip de helft er af.
2. Plak de halve foto op een wit papier.
3. Schrijf je naam op de achterkant van het papier.
Nadien leggen de leerlingen dit terug aan de kant en dan kan deel twee van het experimenteren beginnen.

Experimenteren – deel 2:
- In het kunstwerk vinden we ook een aantal lijnsoorten terug.
➔ Welke lijnsoorten kennen jullie nog?
➔ Laat de leerlingen hun nieuw samengesteld huis op het kladpapier vullen met minstens zeven verschillende
lijnsoorten.
➔ Laat ze dit nadien per twee kort bespreken om ze zo nog andere ideeën te laten zien.
Kleuren van de lijnen:
Bespreek met de leerlingen welke kleuren ze gaan gebruiken voor deze lijnen . Je kan hiervoor de
prent uit de PowerPoint gebruiken.

-

In jullie kunstwerk gaan jullie windenergie of zonne-energie gebruiken. Dit gaan jullie
duidelijk maken door jullie kleurgebruik.
➔ Stel je kiest voor zonnepanelen en dus zonne-energie, dan gebruik je warme kleuren.
➔ Stel je kiest voor windmolens en dus windenergie, dan gebruik je koude kleuren.
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Bespreek met je leerlingen kort wat het verschil is tussen deze kleuren.
Laat de leerlingen dan een keuze maken. Ze moeten nu beslissen met welke energie ze gaan werken.
Laat ze op hun kladpapier een aantal lijnen tekenen met de kleuren die ze kiezen.
Leerfase 3: verwerkingsfase

Timing: 30’

Eindopdracht:
Leg de resterende opdracht uit aan de leerlingen en laat ze dan aan de slag gaan.
Wanneer de opdracht uitgelegd is, kunnen de leerlingen telkens terugvallen op een stappenplan op het bord.
Je kan een papier met een halve foto gebruiken om je uitleg visueel te maken.

Opdracht:
1. Neem je wit papier met het huis op. Je gaat het huis nu aanvullen.
➔ Dit doe je door, zoals Picasso, de onderdelen weer uit elkaar te halen en ze op
een andere manier tegen elkaar te kleven.
➔ Pas op, je tekent deze keer een half huis en geen volledig huis. Het huis moet
tegen de foto kleven. Dit hebben we ook al geoefend.
2. Teken bij het huis ook ofwel je zonnepanelen ofwel je windmolen zodat er energie door het huis kan stromen.
De vorm van deze voorwerpen kies je zelf.
3. Vul je huis nu met energie. Dit ga je doen door het huis te vullen met lijnsoorten. Deze lijnsoorten krijgen een
kleur.
➔ Koos je voor windenergie dan gebruik je de koude kleuren.
➔ Koos je voor zonne-energie dan gebruik je de warme kleuren.
4. Klaar? Werk je huis af door sommige dingen te omtrekken met fineliner. Sommige stukjes grijs potlood kan je
eventueel nog zachtjes weggommen.
5. Laatst knip je je werk uit. Je neemt een zwart papier en kleeft je werk erop.
6. Vergeet je naam niet!
Sneller klaar:
Stel de leerlingen zijn sneller klaar, dan zijn er twee dingen die ze kunnen doen.
- Je hebt de basisopdracht:
➔ De leerlingen krijgen een klein stukje papier. Ze ontwerpen hierop een
zonnepaneel of een windmolen die nog niet eerder gemaakt werd.
➔ Nadien schrijven ze hierin wat ze onthouden hebben over duurzame energie.
➔ Het uiteindelijke resultaat kunnen de leerlingen dan in hun werkbundel kleven.
- Je hebt de uitdagingsopdracht:
➔ De leerlingen krijgen een klein stukje papier. Ze ontwerpen hierop een zonnepaneel of een windmolen die
nog niet eerder gemaakt werd.
➔ Nadien krijgen ze de kans om nog wat meer op te zoeken over duurzame energie. Ze schrijven dan in hun
creatie iets dat ze nog niet wisten over duurzame energie.
➔ Het uiteindelijke resultaat kunnen de leerlingen dan in hun werkbundel kleven.
Er is een stappenplan bij de sneller klaar opdracht. Zo kunnen de leerlingen ook hier zelfstandig aan de slag.
Slotfase
Timing: 10’
Evaluatie:
Proces en product:
Geef de leerlingen de kans om naar elkaars werk te kijken. Je kan dit bijvoorbeeld doen door ze als een trein door
de klas te laten stappen.
Nadien kan je hen een aantal vragen stellen.
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- Wat is er bijgebleven?
- Wat was er moeilijk/makkelijk/leuk/minder leuk bij de opdracht?
- Welk kunstwerk vond je heel mooi en waarom?
Rode draad:
Eindig de les met de held van de dag.
- Hoe kwam Picasso, onze held voor in deze les?
- Wat ga je zeker onthouden na de les van vandaag?
- Wat weet je nog over duurzame energie?
- Waarom is duurzame energie zo belangrijk?
- Hoe kunnen wij de aarde helpen zodat de hulpbronnen niet uitgeput worden?
Voorbeeld eindresultaat:

Bordboek

“Femmes d’Alger” Pablo Picasso
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HULPFICHE LEERKRACHT – LES 4
Onderwerp activiteit:

Timing: 75’

Duurzame energie (zonne-energie en windenergie)

Oriëntatiefase

Timing: 5’

1) Stel aantal vragen over de held van de les (rode draad):
- Wie is de held van vandaag? / Waarvoor staat deze held bekend?
2) Geef extra informatie over Pablo Picasso en link het met de les.
Nieuwe kunstvorm creëren / kubisme / meerdere hoeken samen / experimenteren / de collage

Leerfase 1: verwervingsfase

Timing: 8’

3) Leg het begrip ‘duurzame energie’ uit:
Genoeg voor iedereen voor altijd / duurzaam / energie / noodzakelijk / wekker… / natuurlijke hulpbronnen zijn
eindig / schade / oplossing = duurzame energie / zon en wind / zonnepanelen / windmolens
4) Leg de link met het kunstwerk van Picasso.
Kunstwerk met zonne-energie of windenergie / moeten een keuze maken

Leerfase 2: verwervingsfase en verwerkingsfase

Timing: 22’

5) Bekijk samen het kunstwerk van Picasso.
Vragen:
- Als je naar dit werk kijkt, wat valt je dan op? / Welke lichaamsonderdelen zie je allemaal terugkomen?
- Zitten deze nog aan een lichaam? Hoe zijn ze geplaatst in het werk?
- Welke lijnsoorten zie je terugkomen? / Hoe zijn deze lijnen geplaatst? / Wat vind je van het werk?
6) Geef de leerlingen enkele opdrachten om te experimenteren:
➔ Simpel huis tekenen in 15 seconden / onderdelen uit elkaar halen en op andere manier aan elkaar tekenen
➔ Laat dan een half huis tekenen / de andere helft van het huis er aan tekenen door onderdelen op een
andere manier er aan toe te voegen
7) Laat de leerlingen al een deel van de eindopdracht uitvoeren:
Zwart-witfoto kiezen / in helft knippen en op papier kleven / naam er op
8) Laat de leerlingen nog extra experimenteren:
In kunstwerk: verschillende lijnsoorten / welke lijnsoorten kennen jullie?
➔ Leerlingen testen zeven lijnsoorten uit op kladpapier.
➔ Nadien bespreken ze de lijnsoorten per twee.
9) Bespreek met de leerlingen de keuze tussen warme en koude kleuren voor de eindopdracht.
Windenergie of zonne-energie in eindopdracht
➔ Zonnepanelen / zonne-energie : warme kleuren
➔ Windmolens / windenergie: koude kleuren
Leg het verschil tussen de twee uit / leerlingen kiezen één van twee / testen kleuren op kladpapier

Leerfase 3: verwerkingsfase

Timing: 30’

10) Leg de resterende eindopdracht uit aan de leerlingen.
- Neem wit papier met half huis / vul dit huis aan zoals Picasso zou doen (onderdelen op een andere manier eraan tekenen)
- Teken bij het huis zonnepanelen of een windmolen
- Vul het huis met energie / lijnsoorten (warme kleur bij zonne-energie en koude kleur bij windenergie)
- Laatst knip je je werk uit. Je neemt een zwart papier en kleeft je werk erop.

Slotfase

Timing: 10’

11) Evalueer de les (proces en product) + bespreek rode draad:
Elkaars werk bekijken
- Wat is er bijgebleven? / Welk kunstwerk vond je heel mooi en waarom?
- Wat was er moeilijk/makkelijk/leuk/minder leuk bij de opdracht?
- Hoe kwam Picasso, onze held voor in deze les?
- Wat ga je zeker onthouden na de les van vandaag? Wat weet je nog over duurzame energie? Belang?
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Les 5
Een betere wereld dankzij ons
(duurzame mobiliteit en groene, veiligere publieke
ruimtes)
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50 minuten

Lesvoorbereiding – les 5
Onderwerp activiteit:
Leerjaar:
Focusdoel

-

-

Algemene informatie
Engagement/ initiatief van onszelf
3de graad
Leergebied:

1) W.O. – mens en maatschappij
2) Taal
De leerlingen kunnen hun eigen initiatief tonen en een actie rond duurzame mobiliteit of
rond veiligere, groene publieke ruimtes opstarten door een affiche te maken.

Doelen leerplannen
ZILL
Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld – oriëntatie op de ruimte:
➔ OWru9: De voor- en nadelen van duurzame en niet-duurzame manieren om mensen, dieren en goederen
te verplaatsen vergelijken en illustreren
 De gevolgen vaststellen van het toenemende transport en vervoer en illustreren welke duurzame,
alternatieve manieren er zijn om mensen, dieren en goederen te verplaatsen - daarbij oog hebben
voor het welzijn van mens en dier
Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid – gezonde en veilige levensstijl:
➔ IVgv1: Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid en veiligheid en die van anderen
en daarbij aandacht hebben voor:
 Gezondheid en milieu:
◼ De kansen die zich aandienen om in open lucht en in de natuur te vertoeven aangrijpen - op een gepaste
wijze en genietend in interactie gaan met de omgeving

-

Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid – ondernemingszin:
➔ IVoz1: Initiatief nemen. Een eigen idee, beweging, project of activiteit enthousiast en volhardend vorm en
inhoud geven

-

Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid – engagement voor duurzaam samenleven:
➔ IVds2: Beseffen dat wat we hier en nu doen gevolgen heeft voor later en voor anderen elders op de
wereld
 Zich stapsgewijs bewust worden van het feit dat mensen verbonden zijn over tijd en ruimte - geleidelijk
ontdekken dat het eigen handelen verbonden is met het groter geheel - de eigen verantwoordelijkheid voor de
mensen en de planeet verkennen en beleven
 Zich afvragen welke de gevolgen zijn van het handelen van mensen voor nu en later, voor hier en elders persoonlijke keuzes en handelingen afstemmen op de mogelijke gevolgen ervan voor nu en later, voor hier en
elders
 Begrijpen dat initiatieven rond duurzaamheid altijd moeten inzetten op mens én planeet

-

Taalontwikkeling – schriftelijke taalvaardigheid Nederlands:
➔ TOsn3: Een schriftelijke boodschap overbrengen
 Informatie overzichtelijk neerschrijven (in aantekeningen, antwoorden, oproepen, instructies,
formulieren, correspondentie)
➔ TOsn4: Bij het schrijven aandacht besteden aan zins- en tekststructuur, lay-out en beeldende elementen,
leesbaarheid, spelling en interpunctie
 Experimenteren met lay-out en beeldende elementen bij het overbrengen van schriftelijke boodschappen
 Aandacht besteden aan spelling en interpunctie:
◼ toepassen van inzichten over spelling en interpunctie
◼ hulpmiddelen voor spelling inzetten (bijvoorbeeld de schrijfwijze van woorden opzoeken of werken met een
spellingcorrector)

-

GO!
Leerplandoelstellingen ruimte – mobiliteit:
➔ 3.5.9. 61 / ET MM 4.17: De gevolgen van het groeiend autogebruik aangeven
➔ 3.5.9 62 / ET MM 4.17: De voor- en nadelen van mogelijke alternatieven voor de wagen aangeven.
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-

Leerplandoelstellingen natuur – algemene vaardigheden en attitudes:
➔ 3.2.1. 7/ ET WT 1.26*: Aantonen dat ze respect en zorg hebben voor de natuur vanuit het besef dat de
mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

-

Leerplandoelstellingen mens en maatschappij – mondiale solidariteit en internationale organisaties:
➔ 3.1.3. 81: Binnen hun mogelijkheden actiegerichte oplossingen voor problemen in de samenleving en de
wereld verwoorden.
➔ 3.1.3. 82: Met voorbeelden uit de eigen ervaring illustreren hoe men als individu of als groep kan
participeren aan solidariteitsacties en wat het nut en het effect hiervan is.

-

Leerplandoelstellingen Nederlands - overkoepelende attitudes schriftelijke taalvaardigheid:
➔ 1.2.1.2/ ET 4.8*/ OD 2.13: Plezier beleven aan lezen en schrijven.
➔ 1.2.1. 7/ ET 4.8*: Bereid zijn om aangeleerde spellingsregels van het Standaardnederlands te gebruiken bij
schriftelijke communicatie.

-

Leerplandoelstellingen Nederlands – communicatief schrijven – algemeen:
➔ 1.2.3.95/ ET 4.7: Aangeven dat lay-out en typografie een rol spelen.
OVSG
Leerplandoelstellingen – wereldoriëntatie – verkeer:
➔ WO-VKR-16: De leerlingen kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiende autogebruik.
➔ WO-VKR-17: De leerlingen kunnen de voor- en nadelen van mogelijke alternatieven voor het groeiende
autogebruik vergelijken.

-

-

Leerplandoelstellingen – wereldoriëntatie – natuur:
➔ WO-NAT-08.01: *De leerlingen dragen zorg voor hun eigen omgeving.
➔ WO-NAT-08.02: *De leerlingen tonen een houding van zorg en respect voor de natuur.
➔ WO-NAT-08.04: De leerlingen beseffen dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het
natuurlijk leefmilieu.

-

Leerplandoelstellingen – Nederlandse taal – schrijven:
➔ NL-SCH-DV-D06-03-01: De leerlingen kunnen informatie aan de tekst toevoegen door een tekening te
maken bij de tekst.
➔ NL-SCH-DV-D06-05: De leerlingen kunnen op hun niveau spelling- en interpunctieregels in acht nemen.

Concrete
lesdoelen:

1. De leerlingen kunnen in eigen woorden vertellen wat duurzame mobiliteit betekent.
2. De leerlingen kunnen in eigen woorden vertellen hoe groene, veiligere publieke ruimtes
gecreëerd kunnen worden in de gemeente.
3. De leerlingen kunnen een eigen actie ontwerpen rond één van de twee thema’s die dient voor
hun eigen gemeente.
4. De leerlingen kunnen een affiche maken die past bij de gemaakte actie en houden daarbij
rekening met de lay-out en de spellingswijze van hun woorden.
5. De leerlingen kunnen een affiche aantrekkelijker maken door een slogan te gebruiken waarbij
ze een samenstelling of een afleiding gebruiken.

Inhoud:

Duurzame mobiliteit:
- Iedereen verplaatst zich en elke verplaatsing heeft een impact op de maatschappij en de
omgeving. Er komen te veel voertuigen, waardoor het heel druk wordt en je in files,… terecht
komt, de uitlaatgassen zorgen voor een vervuiling van het milieu,…
VOORDELEN van het toenemend autogebruik
- Je geraakt snel op je bestemming
- Je kan je makkelijk verplaatsen
- Je hebt je persoonlijke plaats

NADELEN van het toenemend autogebruik
- De uitlaatgassen zorgen voor een
vervuiling van het milieu
- Er zijn te veel voertuigen en dit
veroorzaakt files
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-

Er gebeuren steeds meer ongevallen in het
verkeer
- Niet iedereen kan zich met een auto
verplaatsen
We kunnen werken aan duurzame mobiliteit en zo de nadelen wegwerken.
-

Zorgen voor mobiliteit voor onze huidige generatie zonder de behoeften voor de volgende
generaties in gedrang te brengen om zich ook te verplaatsen.

1) TOEGANKELIJK: Een duurzaam mobiliteitssysteem is voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar.
2) VEILIG: Een duurzaam mobiliteitssysteem streeft naar nul verkeersslachtoffers. Het zorgt voor
veiligheid.
3) AAN EEN AANVAARDBARE KOST: Mensen moeten telkens een bedrag betalen voor het
houden van het mobiliteitssysteem (onderhoud van wegen, aanbod van het openbaar vervoer).
Deze kosten moeten haalbaar blijven in de toekomst en mogen niet te hoog worden.
4) MET EEN MINIMALE IMPACT OP DE OMGEVING: Ons systeem heeft veel invloed op het
milieu. Zo zijn er verschillende vervuilende stoffen,… Hierdoor kan de kwaliteit van het leven
van toekomstige generaties in gevaar komen. Er moet voorzichtig omgegaan worden met het
milieu, we mogen het niet schaden.
5) MET ALLE KANSEN OM ACTIVITEITEN TE ONTPLOOIEN: Mobiliteit is een middel dat mensen in
staat stelt om activiteiten te ontplooien, om te kunnen leven. Ze moeten zich hier vaak voor
verplaatsen. Verplaatsingen, ergens naartoe gaan, zijn een onderdeel van mobiliteit.
- Werken aan duurzame mobiliteit via de 3V’s:
1. Verminderen
We vermijden onnodige verplaatsingen door te kiezen voor bijvoorbeeld het thuis werken en door
bewust stil te staan bij ons verplaatsingsgedrag. We verminderen het aantal kilometers.
2. Verschuiven
We verschuiven onze verplaatsingen van de auto naar te voet, met de fiets of met het openbaar
vervoer.
3. Verschonen
Wanneer een verplaatsing met de auto onvermijdelijk is, kiezen we voor een gedeelde auto, delen
we onze rit met anderen en zorgen we voor de minst vervuilende wagen.
Veiligere en groene publieke ruimtes:
- Natuur is gezond: Werken aan een betere wereld bevat dus ook werken aan de natuur, die een
belangrijk aspect van onze gezondheid uitmaakt.
-

Meer bereikbare natuur is nuttig om te werken aan de gezondheid van iedereen.
➔ Natuur moet goed en veilig bereikbaar zijn
➔ Er moeten mogelijkheden zijn voor kinderen waar ze veilig naar kunnen stappen en fietsen
➔ Ook functionele natuur kan helpen (=struiken tussen de baan en een fietspad,…)
➔ Natuurelementen die meer lichaamsbeweging in de vrije tijd uitlokken zoals speelbossen,
pistes,… zijn nodig
➔ Ook de gezondheidsongelijkheid tussen mensen kan weggewerkt worden door ze allemaal
in dezelfde natuur te laten komen

-

Groene publieke ruimtes kunnen heel verschillende vormen aannemen:
➔ In je straat: bomen, tuintjes, kleine pleintjes,…
➔ In je woonwijk: kleinere buurtparkjes, speelpleintjes, moestuinen, …
➔ In je gemeente: grotere parken, bossen, natuurgebieden
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Taal:
Het overzichtelijk maken van een affiche en hierbij rekening houden met de lay-out en de gekende
spellingsregels om de affiche zo correct en duidelijk te maken, is belangrijk in deze les.
Samenstelling= er worden twee bestaande woorden aan elkaar gekleefd om zo een nieuw woord te creëren.
Afleiding= er wordt een voorvoegsel of achtervoegsel aan een bestaand woord gekleefd om zo een nieuw
woord te krijgen.

Bronnen:

-

Netwerk Duurzame Mobiliteit. (2020). Onze visie [Website]. Geraadpleegd op 28 april 2020 via
https://www.duurzame-mobiliteit.be/onze-visie
Vlaamse overheid. (s.d.). Duurzame mobiliteit [Website]. Geraadpleegd op 28 april 2020 via
https://www.vlaanderen.be/duurzame-mobiliteit
Vlaams Instituut Gezond Leven. (2020). Creëer een groene omgeving [Website]. Geraadpleegd op 28

april 2020 via https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publiekeruimte/creëer-een-groene-omgeving
Materialen:

Voorzien:
- Materialen rode draad (klasfoto)
- Voorbeelden van affiches
- Opdrachtenfiche
- Informatieteksten
- Hulpfiche ‘affiche maken’
- Werkbundel

Door de leerkracht zelf:
- Klasfoto voor rode draad
- A3 papier
- Kleurtjes, stiften, pennen,…
- Scharen, lijmstiften
- Gekleurd papier
- Laptop, computer,…

Differentiatie in deze les
Op leerstatus/ leerprofiel/ interesse
Interesse:
De leerlingen kiezen één van de twee aangeboden thema’s. Hierbij krijgen ze de keuze. (Duurzame mobiliteit of
groene veiligere publieke ruimtes)

Leerprofiel en leerstatus:
Wanneer de leerlingen vroeger klaar zijn met het maken van de affiche en de bijhorende opdracht kunnen ze in
hun werkbundel nog een sneller klaar opdracht vinden.
Hierbij vinden ze ook een oefening met een
voor. Dit is een uitdager voor leerlingen die nog wat uitdaging
kunnen gebruiken. Zij krijgen de kans om op de computer nog wat extra opzoekwerk te doen.
De basisoefeningen zijn een woordzoeker en een kruiswoordraadsel.
U beslist welke leerlingen de uitdager maken.
Op taalniveau / taalzwakkere leerlingen
- Achteraan in de werkbundel kan elke leerlingen ‘Mijn moeilijke woordenlijst’
vinden. Hier kunnen leerlingen een woord schrijven dat ze niet begrijpen of
moeilijk vinden.
Ze krijgen dan de tijd om dit woord rustig beter te leren kennen door het woord
op te zoeken in een woordenboek, er een tekening van te maken, een synoniem
te schrijven en het woord in een andere taal op te schrijven.
-

De leerlingen die hier nood aan hebben, krijgen een extra ondersteuning bij het maken van een
affiche. Zo kunnen ze deze stapsgewijs maken.
Er worden woordenboeken/ computers voorzien voor de leerlingen om woorden op te zoeken.
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Digitale alternatieven
Rode draad – held van de dag:
De rode draad werd telkens gefilmd. Op deze manier kunnen de leerlingen de helden ook
leren kennen wanneer ze thuis zijn.
( https://www.youtube.com/watch?v=B5JKwJQSWCo )

De leerlingen krijgen de opdracht om de affiche thuis te maken. Hierbij krijgen ze terug het
stappenplan en de informatie doorgestuurd.
Ze krijgen hierbij de vrijheid om te kiezen op welke manier ze de affiche maken, op papier, digitaal,…
Ze krijgen de opdracht om de affiche ergens buiten op te hangen en hier een foto van te nemen om door te sturen
naar de klas. Zo kunnen de leerlingen de verschillende acties bekijken.

IN DE KLAS: Verloop leeractiviteit
Oriëntatiefase

Timing: 5’

Rode draad – held van de dag:
U hangt de prent van de held best ’s morgens op in de klas. Op deze manier kunnen de leerlingen er al naar
kijken.

Bespreek samen met de leerlingen de held van vandaag.
- Wie is de held van vandaag?
Uitleg:
- Wij zijn vandaag de helden, want we kunnen samen werken aan een betere wereld. We hebben al
verschillende zaken, manieren gezien om te werken aan de betere wereld zoals bijvoorbeeld het meedoen
met acties, vrijwilliger zijn, …
- We kunnen eerst kijken naar waar we wonen, onze eigen gemeente, want daar kunnen we starten met het
werken aan een betere wereld. Het start bij ons, in onze buurt.
Leerfase 1: verwervingsfase
Timing: 10’
Onderwijsleergesprek: je eigen gemeente:
Voer met de leerlingen een kort gesprek.
➔ Wat doet onze gemeente al om de gemeente een beetje beter te maken voor de bewoners?
➔ Letten ze op de veiligheid voor fietsers, voetgangers,…?
➔ Zijn er groene, veilige ruimtes?
➔ Zijn de banen waarover je rijdt goed of zitten er vaak bulten in de weg?
➔ Rijden er veel bussen/…?
➔ Zijn er veel fietspaden, voetpaden,…?
Een actie:
Herhaal kort wat ‘een actie’ wil zeggen met de leerlingen. Vraag hen een definitie te geven van ‘een actie’.
- Een actie is iets waarbij jij je gaat inzetten, handeling
Toon eventueel een affiche van een actie. Zo kunnen de leerlingen al eens piepen naar wat zij gaan
doen. affiche: week tegen pesten
Vraag de leerlingen welke acties zij kennen. Ze kunnen hierbij terug denken aan de les van de
organisaties waarbij ze ook verschillende acties zagen.
Opdracht uitleggen:
Leg nu kort de opdracht uit aan de leerlingen. De leerlingen krijgen ook een opdrachtenfiche die
ze kunnen raadplegen.
U kan ook computers voorzien voor leerlingen die graag extra uitgedaagd worden en nog meer
informatie over hun onderwerp willen opzoeken.
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Leerfase 2: verwervingsfase en verwerkingsfase
Timing: 23’
Opdracht uitvoeren: Laat de leerlingen werken in groepen van vier. Ze zijn met veel en zullen de opdracht dan ook binnen
deze tijd kunnen maken. De groepen kan u maken door ze met hun stoel om te laten draaien.

De leerlingen krijgen een opdrachtenfiche. Hierop wordt de volledige opdracht uitgelegd:
1) De leerlingen krijgen voor beide onderwerpen een informatiefiche met de belangrijkste informatie van het
onderwerp op. Deze bekijken ze grondig in groep. Ze krijgen de kans om moeilijke woorden op te zoeken op
de computer,…

2) Ze kiezen dan één van de twee thema’s waarin ze zich gaan verdiepen. (duurzame mobiliteit of veiligere en groene
publieke ruimtes)

3) Ze bedenken een actie die ze kunnen doen rond hun gekozen thema om zo onze gemeente beter te maken.
➔ Ze maken voor deze actie een affiche.
➔ Er zijn een aantal eisen waarmee ze rekening moeten houden. (bv. een slogan met alliteratie, een samenstelling of
een afleiding)

Bij het maken van de affiches wordt er extra ondersteuning voorzien voor de taalzwakkere leerlingen.
Alle leerlingen krijgen een lijst met aandachtspunten bij het maken van de affiche:
- Gebruik je volledige papier.
- Zorg voor structuur via lay-out: titels, kleur,…
- Je voegt een slogan toe aan je affiche. Gebruik in deze slogan een grappige samenstelling of
afleiding.
➔ Voorbeeld: actie: banken om samen met je vrienden in het park te zitten: bijzonder blije banken
 Samenstelling= er worden twee bestaande woorden aan elkaar gekleefd om zo een nieuw woord te creëren.
◼ Vriendjesbanken
 Afleiding= er wordt een voorvoegsel of achtervoegsel aan een bestaand woord gekleefd om zo een nieuw woord
te krijgen.
◼ Vrankjes
- Let op spelling. Schrijf geen fouten. Je kan woorden opzoeken als je ergens bij twijfelt.
4) Laatst moeten de leerlingen een aantal antwoorden op vragen rond hun actie, in hun
werkbundel invullen.

Sneller klaar:
Wanneer de leerlingen vroegtijdig klaar zijn, kan u ze nog een sneller klaar opdracht
laten maken. Deze vindt u achteraan in de werkbundel. (p.10-12)
Op pagina 12 staat er een uitdager. Dit kan u aan specifieke leerlingen geven.
Uitdager:
Zoek uit of er al acties bestaan over het onderwerp dat jij koos en schrijf deze op.
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Slotfase

Timing: 12’

Bekijken acties:
Hang de affiches tijdelijk ergens op in de klas, in de gang,…
Laat de leerlingen rondwandelen en de verschillende affiches kort bekijken. De leerlingen krijgen de opdracht om
tijdens het rondwandelen een actie te kiezen waaraan ze zeker
zouden deelnemen. Deze actie schrijven ze op in hun werkbundel op
pagina 5.
Evaluatie – herhalen – rode draad:
Bespreek met de leerlingen de les door terug te koppelen naar de held van de dag.
-

Wie was de held van vandaag? Waarom past deze held bij de les van vandaag?
Leg duurzame mobiliteit in je eigen woorden uit.
Hoe kan je een groene, veiligere publieke ruimte in je gemeente maken? Geef enkele
voorbeelden.

Herhaal als leerkracht dan de conclusie van deze les nog een keer.
- Wij kunnen ook werken aan het maken van een betere wereld en dit start bij onszelf, hier in onze eigen buurt.
- Het begint klein, maar wordt zo groter en groter.

Bordboek
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HULPFICHE LEERKRACHT – LES 5
Onderwerp activiteit:

Timing: 50’

Engagement/ initiatief van onszelf

Oriëntatiefase

Timing: 5’

1) Stel een vraag over de held van de les (rode draad):
- Wie is de held van vandaag?
2) Geef extra informatie over de held van de dag en link het met de les.
Wij/ samen werken/ waar wij wonen/ onze gemeente/ daar starten we/ het start bij ons

Leerfase 1: verwervingsfase

Timing: 10’

3) Voer een kort onderwijsleergesprek.
Vragen:
- Wat doet onze gemeente al om de gemeente een beetje beter te maken voor de bewoners?
- Letten ze op de veiligheid voor fietsers, voetgangers,…?
- Zijn er groene, veilige publieke ruimtes? / Zijn de banen waarover je rijdt goed of zitten er vaak bulten in de
weg?
- Rijden er veel bussen/…? / Zijn er veel fietspaden, voetpaden,…?
4) Leg het begrip ‘actie’ uit: (vraag de definitie aan leerlingen)
= iets waarbij jij je gaat inzetten, handeling
- Toon een voorbeeld van een affiche van een actie.
- Vraag welke acties de leerlingen zo al kennen.
5) Leg de opdracht van deze les uit.
De leerlingen krijgen een opdrachtenfiche zodat ze zelfstandig aan de slag kunnen.

Leerfase 2: verwervingsfase en verwerkingsfase

Timing: 23’

6) De leerlingen gaan aan de slag. Ze werken in groepen van vier door stoelen te verschuiven.
Opdracht:
1. Voor beide onderwerpen → informatiefiche grondig doornemen (extra opzoeken, moeilijke woorden)
2. Kiezen van één van de twee thema’s. (duurzame mobiliteit of veiligere en groene publieke ruimtes)
3. Actie bedenken die ze kunnen doen rond gekozen thema om zo gemeente beter te maken.
4. Affiche maken bij actie.
Eisen bij affiche:
Alle leerlingen krijgen een lijst met aandachtspunten bij het maken van de affiche:
- Gebruik je volledige papier.
- Zorg voor structuur via lay-out: titels, kleur,…
- Je voegt een slogan toe aan je affiche. Gebruik in deze slogan een grappige samenstelling of afleiding.
- Let op spelling. Schrijf geen fouten. Je kan woorden opzoeken als je ergens bij twijfelt.

5. Laatst moeten de leerlingen een aantal antwoorden op vragen rond hun actie in hun werkbundel invullen.

Slotfase

Timing: 12’

7) Geef de leerlingen de kans om de acties van anderen te bekijken. (hang affiches in klas, gang,…)
Laat de leerlingen rondwandelen en de vraag in de werkbundel beantwoorden.
8) Herhaal kernbegrippen + bespreek rode draad.
Vragen:
- Wie was de held van vandaag? Waarom past deze held bij de les van vandaag?
- Leg duurzame mobiliteit in je eigen woorden uit.
- Hoe kan je een groene, veiligere publieke ruimte in je gemeente maken? Geef enkele voorbeelden.
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Les 6
Synthesefase – alles op een rijtje
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50 minuten

Synthesefase – les 6
Onderwerp activiteit:
Leerjaar:

Algemene informatie
Synthesefase – alles op een rijtje
3de graad
Leergebied:

1) Mens en maatschappij
2) Wetenschappen en techniek

Doelen leerplannen - HERHALING THEMA - HERHALING DOELEN
ZILL
-

Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld – oriëntatie op de samenleving:
➔ OWsa1: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen op verschillende manieren samenleven en
groepen vormen


In betekenisvolle contexten herkennen, illustreren en vergelijken:
◼ doelen die groepen nastreven (religieuze, etnische, economische, ecologische … )
◼ waarden en normen van specifieke groepen

➔ OWsa7: Het nut en het belang ervaren, onderzoeken en illustreren van instellingen, organisaties en verenigingen die
de kwaliteit van het samenleven bevorderen



-

Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe verenigingen en instellingen kunnen bijdragen aan een betere samenleving en
daarover met elkaar in interactie gaan
kennismaken met (internationale) organisaties die ernaar streven om het welzijn of de vrede in de wereld te bevorderen
en in interactie gaan over de wijze waarop deze organisaties hun doel nastreven

Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld – oriëntatie op tijd:
➔ OWti5: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe de werkelijkheid verandert en de kennis erover
evolueert in de tijd
 Waarnemen, onderzoeken en illustreren hoe dagelijkse gebruiksvoorwerpen, technische systemen , kleding, gebouwen
... evolueren in de tijd

-

Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld – oriëntatie op techniek:
➔ OWte5: Vaststellen en uitdrukken hoe wetenschap , techniek en de samenleving elkaar beïnvloeden


-

Waardering uiten voor uitvindingen, wetenschappelijk onderzoek en de positieve de positieve effecten ervan – illustreren
hoe wetenschap, techniek en de samenleving elkaar beïnvloeden

Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld – natuur:
➔ OWna3: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen voor hun levensbehoeften sterk afhankelijk zijn
van de natuur
 Onderzoeken en illustreren dat energie nodig is voor het functioneren van levende en niet-levende systemen - de
energiebronnen benoemen

 Onderzoeken en illustreren hoe de mens afhankelijk is van grondstoffen uit de natuur
➔ OWna7: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en het milieu zowel op een positieve
als negatieve wijze beïnvloeden
 Illustreren hoe men duurzaam omgaat met bodem, lucht, water, energiebronnen , grondstoffen , afval (verzamelen, sorteren
en recycleren), voedsel … - zelf duurzaam handelen

 Onderzoeken en vaststellen hoe de aarde een eindige bron van energie en grondstoffen is - onderzoeken en vaststellen
waarom duurzame energiebronnen zoals zon, wind, water, biobrandstoffen … bij voorkeur worden aangewend onderzoeken en vaststellen welke de gevolgen kunnen zijn van de opwarming van de aarde

-

Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld – oriëntatie op de ruimte:
➔ OWru9: De voor- en nadelen van duurzame en niet-duurzame manieren om mensen, dieren en goederen te
verplaatsen vergelijken en illustreren


-

De gevolgen vaststellen van het toenemende transport en vervoer en illustreren welke duurzame, alternatieve manieren er
zijn om mensen, dieren en goederen te verplaatsen - daarbij oog hebben voor het welzijn van mens en dier

Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid – engagement voor duurzaam samenleven:
➔ IVds1: De complexiteit van gebeurtenissen in de wereld ervaren, vaststellen en uitdrukken welke de gevolgen ervan
zijn hier en elders, nu en later


Inzien en illustreren hoe iets altijd een onderdeel is van een nog groter geheel en dat handelingen en gebeurtenissen altijd
gevolgen hebben voor dat geheel - inzien dat en hoe men het grotere geheel kan beïnvloeden
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➔ IVds2: Beseffen dat wat we hier en nu doen gevolgen heeft voor later en voor anderen elders op de wereld


-

Begrijpen dat initiatieven rond duurzaamheid altijd moeten inzetten op mens én planeet

Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid – gezonde en veilige levensstijl:
➔ IVgv1: Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid en veiligheid en die van anderen en daarbij
aandacht hebben voor:


Gezondheid en milieu:
◼ De kansen die zich aandienen om in open lucht en in de natuur te vertoeven aangrijpen - op een gepaste wijze en
genietend in interactie gaan met de omgeving

-

Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid – ondernemingszin:
➔ IVoz1: Initiatief nemen. Een eigen idee, beweging, project of activiteit enthousiast en volhardend vorm en inhoud
geven

-

Leerplandoelstellingen mens en maatschappij – natuur: milieueducatie:
➔ 3.2.8. 12/ ET WT 1.24: Aangeven dat de voorraad grondstoffen niet onbeperkt is en dat men er dus zuinig mee moet
omgaan.
➔ 3.2.8. 14/ ET WT 1.24: Met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, maar ook
om negatieve wijze omgaan met het milieu.

-

Leerplandoelstellingen mens en maatschappij – natuur: algemene vaardigheden en attitudes:
➔ 3.2.1. 7 / ET WT 1.26*: Aantonen dat ze respect en zorg hebben voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor
zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

-

Leerplandoelstellingen mens en maatschappij – ongelijke verdeling van welvaart:
➔ 3.1.3. 73/ ET MM 2.4: Illustreren met voorbeelden dat de welvaart op wereldvlak ongelijk verdeeld is.

-

Leerplandoelstellingen mens en maatschappij – mondiale solidariteit en internationale organisaties:
➔ 3.1.3. 79/ ET MM 2.15: Met voorbeelden illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven om
het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.
➔ 3.1.3. 80: Eigen meningen verwoorden n.a.v. feiten en toestanden in de wereld via het volgen van de actualiteit in de
media.
➔ 3.1.3. 81: Binnen hun mogelijkheden actiegerichte oplossingen voor problemen in de samenleving en de wereld
verwoorden.
➔ 3.1.3. 82: Met voorbeelden uit de eigen ervaring illustreren hoe men als individu of als groep kan participeren aan
solidariteitsacties en wat het nut en het effect hiervan is.

-

Leerplandoelstellingen mens en maatschappij – meervoudige identiteit:
➔ 3.1.3 23 / ET MM 1.7: Illustreren met eigen voorbeelden dat de meeste mensen er nood aan hebben in
groepsverband samen te leven en zich groeperen in verenigingen en organisaties rond een gezamenlijk thema.

-

Leerplandoelstellingen tijd - historische tijd:
➔ 3.4.5 38/ ET MM 3.9: De leerlingen tonen belangstelling voor het verleden, heden en toekomst, hier en elders

-

Leerplandoelstellingen techniek – techniek duiden – techniek en samenleving beïnvloeden elkaar:
➔ 3.3.5 1 / ET WT 2.17 / ET MM 5.1: Effecten van technische systemen op het dagelijks leven en de samenleving
illustreren.

-

Leerplandoelstellingen ruimte – mobiliteit:
➔ 3.5.9. 61 / ET MM 4.17: De gevolgen van het groeiend autogebruik aangeven
➔ 3.5.9 62 / ET MM 4.17: De voor- en nadelen van mogelijke alternatieven voor de wagen aangeven.

GO!

OVSG
-

Leerplandoelstellingen maatschappij:
➔ WO-MAA-SEV-11: De leerlingen tonen respect voor alle vormen van arbeid.
➔ WO- MAA-SEV- 25: De leerlingen kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende landen in de wereld als
in België ongelijk verdeeld is.
➔ WO-MAA-PJV-31: De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze de internationale organisaties er naar streven om
het welzijn en/ of de vrede in de wereld te bevorderen.
 De leerlingen kunnen voorbeelden geven van acties van organisaties zoals de Verenigde Naties of Unicef zoals het
verstrekken van voedselhulp, geneeskundige zorg en toekijken op kinderarbeid,...
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-

-

➔ 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.
Leerplandoelstellingen mens:
➔ WO-MNS-SC- 1.3.2: De leerlingen begrijpen dat samenwerken noodzakelijk kan zijn om een bepaald doel te
bereiken.
Leerplandoelstellingen Tijd:
➔ WO- TIJD – 63: De leerlingen betonen belangstelling voor het verleden, heden en toekomst, hier en elders.

-

Leerplandoelstellingen techniek:
➔ WO- TEC- 01.17: De leerlingen begrijpen dat technische realisaties tegemoet komen aan menselijke behoeften.
➔ WO- TEC- 03.04: De leerlingen illustreren dat technische realisaties worden ontwikkeld om aan maatschappelijke
behoeften te voldoen.

-

Leerplandoelstellingen wereldoriëntatie – natuur:
➔ WO-NAT-08.01: *De leerlingen dragen zorg voor hun eigen omgeving.
➔ WO-NAT-08.02: *De leerlingen tonen een houding van zorg en respect voor de natuur.
➔ WO-NAT-08.04: De leerlingen beseffen dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk
leefmilieu.
➔ WO-NAT-08.11 : *De leerlingen zijn bereid zorgvuldig om te gaan met energie, papier, voedsel en water.
➔ WO-NAT-08.13: De leerlingen kennen enkele vormen van milieuvriendelijke energieproductie.
➔ WO-NAT-06.19: De leerlingen weten dat menselijke activiteiten het klimaat beïnvloeden.
➔ WO-NAT-06.20: De leerlingen zien in dat de mens verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van het klimaat.
➔ WO-NAT-08.03: De leerlingen verwoorden waarom het noodzakelijk is zorg te dragen voor dieren, planten en het
milieu.
➔ WO-NAT-08.13: De leerlingen kennen enkele vormen van milieuvriendelijke energieproductie.

-

Leerplandoelstellingen – wereldoriëntatie – verkeer:
➔ WO-VKR-16: De leerlingen kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiende autogebruik.
➔ WO-VKR-17: De leerlingen kunnen de voor- en nadelen van mogelijke alternatieven voor het groeiende autogebruik
vergelijken.

Concrete
lesdoelen:

1. De leerlingen kunnen in eigen woorden de begrippen duurzame ontwikkeling en duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen uitleggen en ze geven hierbij voorbeelden.
2. De leerlingen kunnen het doel van enkele organisaties (WWF, Greenpeace, Unicef, Broederlijk Delen en Amnesty
International) in eigen woorden uitleggen en geven hierbij voorbeelden van acties, campagnes.
3. De leerlingen kunnen verwoorden wat het coronavirus inhoudt en ze geven hierbij voorbeelden
van de medische vooruitgang die we al maakten.
4. De leerlingen kunnen enkele voorbeelden van solidariteitsacties geven en ze tonen hierbij
respect voor alle beroepen.
5. De leerlingen kunnen in eigen woorden vertellen wat duurzame energie is, waarom het nodig is
en ze geven hiervan enkele concrete voorbeelden.
6. De leerlingen kunnen het begrip duurzame mobiliteit in eigen woorden uitleggen en ze
verwoorden hierbij de voor- en nadelen van het toenemend autogebruik.
7. De leerlingen kunnen aangeven waarom groene en veiligere publieke ruimtes belangrijk zijn en
hoe ze ingericht kunnen worden.
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Inhoud:

Herhaling van de leerstof uit vorige lessen – samenvattingen/KERN:
Les 1
Duurzame ontwikkeling = een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie,
wij, zonder gevaar te brengen aan de toekomstige generaties om ook in hun behoeften te
voorzien. Er is dan genoeg voor iedereen, voor altijd.
Bij duurzame ontwikkeling houd je rekening met:
➔ Mensen: respect hebben voor anderen, gelijke kansen
➔ Aarde: put de hulpbronnen niet uit, slim omgaan met de grondstoffen door bijvoorbeeld
duurzame energie,…
➔ Winst (op producten): een beetje winst maken is nodig, de welvaart en het welzijn voor
iedereen is belangrijk
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen= deze doelstellingen zijn een oproep tot actie voor alle
landen (arm en rijk) om welvaart te bevorderen maar tegelijkertijd de planeet ook te beschermen
tegen de verandering van het klimaat.
Deze doelstellingen hebben dus betrekking op verschillende vlakken (klimaat, sociaal,
economisch).

Les 2

Vvsg. (s.d.). Wat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? [Website]. Geraadpleegd op 17 april 2020 via
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/wat-zijn-de-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen

Een aantal gekende organisaties:
1) WWF:
- WWF is een internationale organisatie die oplossingen (duurzaam gebruik van de natuurlijke
rijkdommen, vervuiling en overconsumptie verminderen…) aanreikt om de natuur wereldwijd te
beschermen en te herstellen.
- Ze willen het verlies van biodiversiteit tegen gaan: van tijgers, olifanten,… tot unieke gebieden
zoals de Amazone of de Oceaan, die het leven op aarde en ons welzijn in stand houden.
-

WWF stelt een aantal ‘grootste uitdagingen’ op. Zo heb je bijvoorbeeld: ontbossing,
klimaatverandering, …

-

Enkele voorbeelden van WWF-projecten:
➔ Oprichting van boomplantage in Democratische Republiek Congo
➔ Bescherming van de habitat van de orang – oetans
➔ Oprichten van reservaten voor de reuzenpanda

2) Greenpeace
- Greenpeace ‘strijdt’ voor de bescherming van land, lucht, water en alles wat daar op en in
leeft.
- Kleine veranderingen, grote gevolgen:
➔ Er bestaan goede alternatieven van energieleveranciers, elektronica, voedsel, kledij,
cosmetica, bouwmaterialen… om onze directe omgeving gezond en aangenaam te houden
voor onszelf, de mensen rond ons en toekomstige generaties
➔ Voorbeelden van campagnes hierbij: energie, kledij, food, …
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-

De planeet heeft je nodig:
➔ Zowel de Noord- en Zuidpool als de grote oceanen en de uitgestrekte wouden hebben het
moeilijk.
➔ Voorbeelden van campagnes hierbij: Antarctica, Noordpool, Oceanen,…

3) Broederlijk Delen
- Broederlijk Delen is een organisatie die samen werkt met lokale organisaties.
- Ze strijden samen tegen armoede en ongelijkheid. Hierbij focust Broederlijk Delen zich op drie
thema’s: recht op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen en inspraak op
vrede.
1 Recht op voedsel:
➔ Het klimaat verandert, landbouwgrond wordt schaars en veel boeren uit
ontwikkelingslanden krijgen geen eerlijke prijs en hierdoor komen ze nog amper rond en
eten ze minderwaardig voedsel.
2

Duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen:
➔ Er is een grote vraag naar grondstoffen. Bedrijven en overheden doen grote investeringen
in de ontginning en handel van grondstoffen.
➔ Er worden op grote schaal natuurlijke rijkdommen (zoals koper, goud, aardgas en olie)
ontgint en dit is belangrijk voor de economische groei van veel landen.
➔ Vaak schenden bedrijven en overheden met deze projecten de rechten van de bevolking
op het platteland. Zo vervuilen ze bijvoorbeeld het water en de grond,…

3

Inspraak en vrede
➔ Op veel plaatsen in de wereld voelen mensen zich onveilig. Broederlijk Delen helpt mensen
en organisaties om deel te nemen aan overleg. Zo krijgen ze inspraak in goed, geweldloos
bestuur.
Campagne: bijvoorbeeld: Holy Guacamole (2019)

-

4) Unicef
- Het Kinderfonds van de Verenigde Naties is de grootste organisatie voor kinderen en hun
rechten in de wereld.
- 7 prioriteiten:
1. Gezondheid
2. Hiv/aids en kinderen
1 van de vele verantwoordelijkheden in de strijd
tegen armoede, is het verbeteren van de
gezondheid.
3. Een gezond en veilige omgeving
Voor heel veel mensen wereldwijd is er geen
toegang tot veilig drinkwater, geen toiletten en
geen zeep.
5. Onderwijs
Miljoenen kinderen die schoolplichtig zijn, kunnen
niet naar school.

2 miljoen kinderen onder de 15 jaar leven met hiv.

4. Voeding
Kinderen (en volwassenen) die goed gevoed zijn,
zijn over het algemeen gezonder, productiever, en
studeren beter.
6. Bescherming
Ieder kind heeft het recht op te groeien in een
omgeving die hen beschermt tegen geweld,
uitbuiting, misbruik en discriminatie.

7. Gelijke kansen
Geen enkel kind mag worden uitgesloten en daar
strijden ze dan ook voor.

-

Projecten:
➔ In Guinee werkt Unicef samen met plaatselijke organisaties om campagnes rond ebola op
te zetten.
➔ Scholen krijgen drinkwater en toiletten dankzij het WaSH”-programma.
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5) Amnesty International
- Amnesty International streeft de naleving van alle mensenrechten na. Daarbij is de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens de leidraad.
- Amnesty International voert actie op verschillende terreinen: van schendingen van
mensenrechten door overheden naar schendingen door gewapende oppositiegroepen,
bedrijven en ook schendingen in de ‘privésfeer’ zoals geweld tegen vrouwen en kinderen.
-

Voorbeeld van een campagne:
➔ Schrijfmarathon = in december schrijven mensen brieven en tekenen ze petities om het
schenden van de mensenrechten te doen stoppen. Ook schrijven ze solidariteitskaartjes
voor de tien personen of gemeenschappen die centraal staan in de schrijfmarathon.

Les 3
-

Corona = een virus. Dit is een soort van microben. Het heeft een kern in het midden
en daarrond een omhulsel met stekels op. Deze stekels zorgen ervoor dat mensen
ziek kunnen worden.
➔ Het is maar één van de vele virussen die er bestaan. Wanneer ze het juiste vaccin kunnen
vinden, kunnen ze preventief mensen beschermen.

-

Je wast je handen om zo slechte microben niet door te geven en ook jezelf niet ziek te maken.
➔ Je handen wassen, doe je best met water en zeep en voor minstens 10- 15 seconden.

-

Het virus heeft een grote invloed op onze wereld, wereldwijd zijn er veel zieke mensen.
Daarom kunnen we het een pandemie noemen. Overal ter wereld blijven mensen binnen om
zo iedereen en ook zichzelf te beschermen.

-

Actualiteit (vrijwilligers):
➔ We werken samen aan het werken aan een betere wereld.
➔ Een aantal acties die de laatste tijd naar voor komen, zijn de volgende:
 Boodschappen doen voor ouderen mensen
 Het schrijven van een warme boodschap met krijt
 Het online geven van sportlessen zodat iedereen nog verder kon sporten

-

Medische vooruitgang:
➔ Onze medische wereld is enorm vooruitgegaan doorheen de jaren.
➔ Enkele voorbeelden van enorme vooruitgang zijn:
 Het onderscheid van bloedtypes werd ontdekt en zo konden mensen bloed krijgen
wanneer ze te veel bloed verloren waren.
 Henry Boyle ontwierp een machine om mensen in slaap te brengen tijdens een
operatie.
 Louis Pasteur ontdekte het vaccin.

-

Beroepen in de zorgsector:
➔ Er zijn verschillende beroepen waarbij de mensen een zorgdragende hand hebben en zo
de wereld beter maken. Zo zijn er bijvoorbeeld de volgende beroepen die de wereld hard
vooruit helpen:
 Anesthesist: iemand die mensen in verdoving brengt.
 Dokters, apothekers
 Kinesisten: ze helpen bijvoorbeeld patiënten die net uit een coma zijn bij hun
revalidatie
 Zorgverleners in rusthuizen: ze geven zorg aan de ouderen die het echt nodig
hebben.

Les 4
- Duurzame energie = Er moet gezorgd worden dat er genoeg is voor iedereen en voor altijd.
Hierbij moeten we dus ook slim en duurzaam omgaan met onze energie en zorgen dat deze
geen schade aanbrengt aan het milieu en er is voor een onbeperkte tijd.

60

➔ Energie hebben we nodig. Zo hebben we dit bijvoorbeeld voor veel zaken nodig in ons
huis. (bv: wekker, wasmachine, mixer…)
➔ We halen onze energie uit natuurlijke hulpbronnen van de aarde zoals bijvoorbeeld
aardolie. Deze hulpbronnen zijn niet eindig, ze geraken op en dan is er voor niemand nog
over. Onze aarde lijdt hier dan onder.
- Een oplossing hiervoor is duurzame energie. Energie produceren via hulpbronnen die niet op
geraken en geen schade brengen aan onze aarde.
➔ Je hebt bijvoorbeeld de zon en de wind. (zonnepanelen en windmolens)

Les 5
-

Duurzame mobiliteit:
➔ Iedereen verplaatst zich en elke verplaatsing heeft een impact op de maatschappij en de
omgeving. Er komen te veel voertuigen, waardoor het heel druk wordt en je in files terecht
komt, de uitlaatgassen zorgen voor een vervuiling van het milieu,…
VOORDELEN van het toenemend autogebruik
- Je geraakt snel op je bestemming
- Je kan je makkelijk verplaatsen
- Je hebt je persoonlijke plaats

NADELEN van het toenemend autogebruik
- De uitlaatgassen zorgen voor een
vervuiling van het milieu
- Er zijn te veel voertuigen en dit
veroorzaakt files
- Er gebeuren steeds meer ongevallen in het
verkeer
- Niet iedereen kan zich met een auto
verplaatsen
We kunnen werken aan duurzame mobiliteit en zo de nadelen wegwerken.

-

Zorgen voor mobiliteit voor onze huidige generatie zonder de behoeften voor de volgende
generaties in gedrang te brengen om zich ook te verplaatsen.

1) TOEGANKELIJK: Een duurzaam mobiliteitssysteem is voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar.
2) VEILIG: Een duurzaam mobiliteitssysteem streeft naar nul verkeersslachtoffers. Het zorgt voor
veiligheid.
3) AAN EEN AANVAARDBARE KOST: Mensen moeten telkens een bedrag betalen voor het
houden van het mobiliteitssysteem (onderhoud van wegen, aanbod van het openbaar vervoer).
Deze kosten moeten haalbaar blijven in de toekomst en mogen niet te hoog worden.
4) MET EEN MINIMALE IMPACT OP DE OMGEVING: Ons systeem heeft veel invloed op het
milieu. Zo zijn er verschillende vervuilende stoffen,… Hierdoor kan de kwaliteit van het leven
van toekomstige generaties in gevaar komen.
5) MET ALLE KANSEN OM ACTIVITEITEN TE ONTPLOOIEN: Mobiliteit is een middel dat mensen in
staat stelt om activiteiten te ontplooien om te kunnen leven. Ze moeten zich hier vaak voor
verplaatsen. Verplaatsingen, ergens naartoe gaan, zijn een onderdeel van mobiliteit.
- Werken aan duurzame mobiliteit via de 3V’s:
1. Verminderen
We vermijden onnodige verplaatsingen door te kiezen voor bijvoorbeeld het thuis
werken en door bewust stil te staan bij ons verplaatsingsgedrag. We verminderen het
aantal kilometers.
2. Verschuiven
We verschuiven onze verplaatsingen van de auto naar te voet, met de fiets of met het
openbaar vervoer.
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3. Verschonen
Wanneer een verplaatsing met de auto onvermijdelijk is, kiezen we voor een gedeelde auto, delen
we onze rit met anderen en zorgen we voor de minst vervuilende wagen.
-

Bronnen:

-

Meer bereikbare natuur is nuttig om te werken aan de gezondheid van iedereen.
➔ Natuur moet goed en veilig bereikbaar zijn
➔ Er moeten mogelijkheden zijn voor kinderen waar ze veilig naar kunnen stappen en fietsen
➔ Ook functionele natuur kan helpen. (=struiken tussen de baan en een fietspad,…)
➔ Natuurelementen die meer lichaamsbeweging in de vrije tijd uitlokken zoals speelbossen,
pistes,… zijn nodig
➔ Ook de gezondheidsongelijkheid tussen mensen kan weggewerkt worden door ze allemaal
in dezelfde natuur te laten komen

-

Groene publieke ruimtes kunnen heel verschillende vormen aannemen:
➔ In je straat: bomen, tuintjes, kleine pleintjes,…
➔ In je woonwijk: kleinere buurtparkjes, speelpleintjes, moestuinen, …
➔ In je gemeente: grotere parken, bossen, natuurgebieden

-

Simons, A., Dupont, I., & Trogh R. (2019). Reken Maar ! (5 D, E en F) [Handleiding]. Wommelgem : VAN
IN. Geraadpleegd op 30 april 2020 via Bingel.
Bronnen uit vorige lessen

-

Materialen:

Veiligere en groene publieke ruimtes:
➔ Natuur is gezond: Werken aan een betere wereld bevat dus ook werken aan de natuur, die
een belangrijk aspect van onze gezondheid uitmaakt.

Voorzien:

Door de leerkracht zelf:

-

-

-

Gekleurde kaartjes
Verbetersleutels
Papier met getallen
Spelfiche
Talententest
Helden toontafel
Werkbundel

Stapeltorens met kleurenblokken
Zandloper
Stiften + zakdoekjes
Whiteboards
Kleurtjes
Materialen toontafel

Differentiatie in deze les
Op leerstatus/ leerprofiel/ interesse
Leerstatus:
- Voor het herhalingsspel worden de leerlingen best ingedeeld in heterogene groepen qua niveau bij
wereldoriëntatie en dan meer specifiek bij dit thema en eventueel ook op het recente niveau van taal.
➔ Zo kunnen de leerlingen die reeds veel kennis hebben over dit thema de andere leerlingen helpen waar
nodig en kan er zo’n hoog mogelijke leerwinst bereikt worden.
Leerprofiel:
Iedereen heeft een talent, meerdere talenten. Tijdens deze les gaan we verschillende talenten bekijken.
Kinderen komen tijdens deze les hun eigen talent tegen, maar ook dingen waarin ze misschien minder goed zijn en
waar ze dan op gaan trainen. Er wordt daarom gekozen om alle leerlingen aan een aantal talenten te laten werken
en alle leerlingen werken hierbij dus aan dezelfde talenten.
Op taalniveau / taalzwakkere leerlingen
- Achteraan in de werkbundel kan elke leerlingen ‘Mijn moeilijke woordenlijst’
vinden. Hier kunnen leerlingen een woord schrijven dat ze niet begrijpen of
moeilijk vinden.
Ze krijgen dan de tijd om dit woord rustig beter te leren kennen door het
woord op te zoeken in een woordenboek, er een tekening van te maken, een
synoniem te schrijven en het woord in een andere taal op te schrijven.
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-

Er wordt een woordenboek voorzien. Dit mag voor iedereen ingeschakeld worden.
Ook woordenlijsten uit andere lessen kunnen terug boven gehaald worden indien dit nodig zou zijn.

Digitale alternatieven
Er wordt een grote quiz gemaakt met de vragen uit het spelbord. De leerlingen kunnen deze quiz dan thuis spelen.
De quiz is volledig digitaal en de leerlingen kunnen de quiz meerdere keren spelen om de inhouden zo goed in te
oefenen.
De vragen kunnen ook weer in een ‘grabbelzakje’ gestopt worden. Op deze manier kunnen de leerlingen
bijvoorbeeld elke dag 10 minuten vragen beantwoorden. Zo herhalen ze de zaken elke dag 10 minuten. Ook de
vragen van het vragenpotje kunnen hier extra aan toegevoegd worden. Wel moet hier dan een correctiesleutel
voor voorzien worden.

IN DE KLAS: Verloop leeractiviteit
Vooropdracht
Talenten:
Je kan op voorhand bij de leerlingen een talententest afnemen. Dit is vrijblijvend.
De leerlingen leren op deze manier hun eigen talent kennen.
Tijdens deze les gaan ze een aantal talenten bekijken, maar door de talententest krijgen ze het extra inzicht.
Ze weten dan van zaken of dit niet of wel hun talent is en waarop ze nog extra kunnen trainen.
Oriëntatiefase

Timing: 10’

Rode draad – held van de dag:
Bespreek met de leerlingen dat het thema op een einde gekomen is en dat er geen nieuwe helden zijn.
Start de les rond de toontafel en stel de volgende vragen:
- Wie was de held van onze eerste les over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen?
- Wat heb je onthouden van deze les?
Bespreek dit kort telkens met deze twee vragen voor elke les.
Leerfase 1: verwervingsfase

Timing: 5’

Uitleggen les:
Leg de les van vandaag kort uit. Vermeld de volgende zaken:
Talenten:
- Je hebt veel talenten, niet maar één. Vandaag tijdens deze les ga je alles dat we in ons W.O. - thema geleerd
hebben bekijken door naar verschillende talenten te kijken.
- Enkele talenten zullen ook talenten van jezelf zijn, anderen niet, maar in die
talenten kan je jezelf dan weer trainen.
Spel:
- De leerlingen krijgen per groep een fiche waarop het spel uitgelegd wordt. Zo
kunnen ze zelfstandig aan de slag.
Je kan eventueel het spel kort al even uitleggen of toch zeker de groene kaartjes
aangezien deze iets complexer zijn.
-

De leerlingen komen informatie over het hele thema tegen. Stel, ze zijn iets
vergeten dan kunnen ze kijken in hun werkbundel, op de toontafel,…

Groepen:
Verdeel de leerlingen in groepen. Houd hier rekening met niveauverschillen. Maak
heterogene groepen op het niveau van taal en wereldoriëntatie. Zo kunnen de leerlingen die van dit thema meer
onthouden hebben, bij de leerlingen gezet worden die iets minder onthouden hebben .
Je kan de banken op voorhand al in groepen plaatsen.
Voor de groepsverdeling kan je een PowerPoint gebruiken. De persoon die bovenaan staat in de
tabel kan telkens de verantwoordelijke van de groep zijn, de kapitein. Deze persoon is
verantwoordelijk voor het nemen van de materialen.
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Leerfase 2: verwerkingsfase

Timing: 30’

Aan de slag:
Ze herhalen het thema via een spel waarin verschillende talenten gebruikt worden:
Spel:
Het spel bestaat uit een stapeltoren van houten gekleurde blokken.
De leerlingen moeten om beurt een blok uit de toren nemen en bij de genomen kleur een kaartje
oplossen.
Voor deze kaartjes worden verschillende talenten gebruikt.
Taalknap:
Ze kunnen bij deze opdrachten een rebus, woordzoeker of kruiswoordraadsel tegenkomen. Ze
lossen deze op en krijgen hierbij nog extra informatie over wat ze gevonden hebben.
Rekenknap en samenknap:
Deze twee talenten worden gecombineerd. Ze krijgen kaartjes met vragen. Ook staan er telkens
mogelijke antwoorden bij.
➔ Ze moeten het juiste antwoord aanduiden.
➔ Ze kunnen nakijken in de verbetering of ze het juiste
antwoord hadden.
➔ Dan lossen ze bij dat antwoord de bewerking op en
kleuren ze het juiste vakje in de getallenposter.
Uiteindelijk zullen ze dan iets zien verschijnen, als
iedereen samenwerkt om de antwoorden te vinden.
Natuurknap:
Ze moeten bij deze opdracht telkens schrijven wat ze op de foto zien.
Dan mogen ze hun antwoord laten controleren en lezen ze de bijhorende informatie.
Beweegknap:
Ze kunnen hier twee soorten opdrachten hebben.
➔ Uitbeelden: ze beelden datgene dat op hun kaartje staat uit en de groep probeert het
te raden.
 Als dit binnen de tijd van de zandloper lukt, is de opdracht geslaagd.
➔ Beweeg en lees: de leerling voert de beweging van op het kaartje uit en moet terwijl
het weetje voorlezen. Nadien herhaalt één leerling van de groep de informatie in eigen woorden.
Beeldknap:
Ze kunnen hier drie soorten opdrachten hebben.
➔ Tekenen: ze tekenen datgene dat op hun kaartje staat en de groep moet binnen de tijd
van de zandloper proberen raden wat er getekend wordt.
➔ Wat zie je: de leerlingen moeten beschrijven wat ze op een prent zien in twee zinnen.
➔ Weetje: een leerling leest het weetje voor en de anderen moeten er terwijl een tekening
bij maken. Na de tijd van de zandloper worden de tekeningen getoond.
Slotfase
Timing: 5’
Werkbundel – alles op een rijtje:
Sluit het thema grondig af. Toon aan de leerlingen het kernoverzicht achteraan in de werkbundel.
- Welke les vond je het leukste van het thema?
- Welke inhoud ga je zeker onthouden?

Bordboek
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HULPFICHE LEERKRACHT - LES 6
Onderwerp activiteit:

Timing: 50’

Synthesefase – alles op een rijtje

Oriëntatiefase

Timing: 10’

1) Stel een aantal vragen over de held van de les (rode draad):
Thema is op een einde gekomen en er zijn geen nieuwe helden. (start rond toontafel)
Vragen:
- Wie was de held van onze eerste les over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen?
- Wat heb je onthouden van deze les?
Bespreek deze vragen voor elke les.

Leerfase 1: verwervingsfase

Timing: 5’

2) Geef de leerlingen uitleg over de les van vandaag.
Talenten:
Iedereen veel talenten / vandaag herhaling door verschillende talenten te gebruiken / enkele talenten heb je zelf
ook, andere niet / trainen
Spel:
Fiche waarop spel wordt uitgelegd/ zelfstandigheid (principe groene kaartjes al even uitleggen)
De leerlingen komen informatie over het hele thema tegen. Stel, ze zijn iets vergeten dan kunnen ze kijken in hun
werkbundel, op de toontafel,…
Verdeel de groepen.

Leerfase 2: verwerkingsfase

Timing: 30’

3) De leerlingen gaan aan de slag.
Spel:
Stapeltoren met gekleurde blokken / om beurt blok en bijhorende opdracht nemen
Elke kleur staat voor ander talent.
Taalknap:
Rebus / woordzoeker / kruiswoordraadsel / + extra informatie
Rekenknap en samenknap:
Meerkeuzevragen / bewerking bij antwoord oplossen / kleuren juiste antwoord op getallenposter
Uiteindelijk verschijnt tekening
Natuurknap:
Schrijven wat ze zien op afbeelding / + informatie
Beweegknap:
Uitbeelden / bewegen en lezen / + informatie
Beeldknap:
Tekenen / beschrijven wat ze zien / weetje lezen en anderen tekenen / + informatie

Slotfase

Timing: 5’

4) Evaluatie.
Sluit het thema af. Toon het kernblad.
Vragen:
- Welke les vond je het leukste van het thema?
- Welke inhoud ga je zeker onthouden?
- …
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Bijlage 1 - MATERIALEN RODE DRAAD:

Held van de dag
“We kunnen elk voor verandering zorgen, en samen
bereiken we het onmogelijke.” – Wangari Maathai
Wangari Maathai richtte de ‘Green Belt Movement’ op om
vrouwen te helpen en het milieu te redden.

Geboren: 1940

Overleden: 2011

“Het lijkt altijd onmogelijk tot het gelukt is.” – Nelson
Mandela

Nelson Mandela streed voor gelijke rechten voor zwarte
mensen, ook al moest hij daardoor 27 jaar in de gevangenis.

Geboren: 1918

Overleden: 2013
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“Alle kinderen zijn kunstenaars. Het is alleen moeilijk om
een kunstenaar te blijven als je volwassen wordt..” – Pablo
Picasso

Picasso wou anders zijn dan de andere kunstenaars en
verzon een volledig nieuwe stijl: ‘het kubisme’. Hij
veranderde de kijk op kunst.
Geboren: 1881

Overleden: 1973

“Bij waarnemingen helpt het toeval een goed
voorbereide geest een handje.” – Louis Pasteur
Louis Pasteur heeft ontdekt dat je mensen tegen ziekten
kan beschermen door ze een zwakke vorm van de ziekte
toe te dienen. (= vaccin)
Geboren: 1822

Overleden: 1895
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Wangari Maathai
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Nelson Mandela
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Louis Pasteur
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Pablo Picasso
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Wij – klas …….

Kleef hier een klasfoto.

Mahatma Ghandi
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Bijlage 2 - OPVOLGINGSFICHES
LES 1

Naam

DOEL 1: De
leerlingen
kunnen in eigen
woorden
vertellen wat
het begrip
‘duurzame
ontwikkeling’
wil zeggen en
gebruiken
hierbij de 3 P’s.

DOEL 2: De
leerlingen
kunnen in eigen
woorden
vertellen wat de
duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen
zijn en wat het
uiteindelijke
doel hiervan is.

DOEL 3: De
leerlingen
kunnen bij de
verschillende
duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen
voorbeelden
geven van
acties,
initiatieven die
ze zelf kunnen
nemen.

DOEL 4: De
leerlingen
kunnen op één
voet springen
terwijl ze een
springtouw
laten draaien
rond hun eigen
lichaam.

DOEL 5: De
leerlingen
kunnen tijdens
het lopen over
een voorwerp
springen met de
twee voeten
naast elkaar,
zonder hierbij
het evenwicht
te verliezen.
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LES 2

Naam

DOEL 1: De

DOEL 2: De

DOEL 3: De

DOEL 4: De

DOEL 5: De

leerlingen
kunnen in eigen
woorden
vertellen wat
voor organisaties
WWF, Broederlijk
Delen,
Greenpeace,
Unicef en
Amnesty
International zijn,
wat hun doel is.

leerlingen
kunnen bij de
besproken
organisaties
enkele acties
opsommen en
aangeven of ze
hieraan zouden
meedoen en
waarom.

leerlingen
kunnen in eigen
woorden
vertellen hoe de
organisaties
bijdrage aan het
werken aan een
betere wereld.

leerlingen
kunnen
zelfstandig via
een website
informatie
opzoeken en
deze verwerken
aan de hand van
vragen.

leerlingen
kunnen een korte
presentatie
maken en
presenteren aan
de
medestudenten
door het
programma
‘PowerPoint’ te
gebruiken.
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LES 3

Naam

DOEL 1: De

DOEL 2: De

DOEL 3: De

DOEL 4: De

DOEL 5: De

DOEL 6: De

leerlingen
kunnen in
eigen woorden
vertellen wat
het
coronavirus is
en hoe het
onze wereld
heeft
beïnvloed.

leerlingen
kunnen
verwoorden
dat er al veel
medische
vooruitgang is
geboekt en
geven hierbij
een aantal
voorbeelden.

leerlingen
kunnen een
aantal
solidariteitsact
ies
verwoorden
en hun
inzet/mening
hierbij duiden.

leerlingen
kunnen een
aantal
beroepen uit
de zorgsector
aanhalen en
verwoorden
hierbij hun
belang en ze
tonen
waardering
voor de
beroepen.

leerlingen
kunnen
samenwerken
en hierbij
verantwoordel
ijkheid dragen
om een spel
tot een goed
einde te
brengen.

leerlingen
durven bij een
doe-opdracht
hun fantasie
gebruiken om
zo iets uit te
beelden.
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LES 4

Naam

DOEL 1: De
leerlingen kunnen
in eigen woorden
vertellen
waarover
duurzame energie
gaat en geven
hierbij
voorbeelden om
duurzame energie
te produceren.

DOEL 2: De

DOEL 3: De

DOEL 4: De

DOEL 5: De

leerlingen kunnen
een kunstwerk
grondig bekijken
en analyseren en
ze beantwoorden
hierbij enkele
waarnemingsvrag
en.

leerlingen
kunnen
verschillende
lijnsoorten
herkennen,
benoemen en
tekenen.

leerlingen
kunnen het
verschil tussen
koude en warme
kleuren
verduidelijken.

leerlingen
kunnen hun
fantasie
gebruiken tijdens
het tekenen om
zo iets te creëren
dat niet bestaat.
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LES 5

Naam

DOEL 1: De

DOEL 2: De

DOEL 3: De

DOEL 4: De

DOEL 5: De

leerlingen
kunnen in eigen
woorden
vertellen wat
duurzame
mobiliteit
betekent.

leerlingen
kunnen in eigen
woorden
vertellen hoe
groene, veiligere
publieke ruimtes
gecreëerd
kunnen worden
in de gemeente.

leerlingen
kunnen een eigen
actie ontwerpen
rond één van de
twee thema’s die
dient voor hun
eigen gemeente.

leerlingen
kunnen een
affiche maken die
past bij de
gemaakte actie
en houden
daarbij rekening
met de lay-out en
de spellingswijze
van hun
woorden.

leerlingen
kunnen een
affiche
aantrekkelijker
maken door een
slogan te
gebruiken
waarbij ze een
samenstelling of
een afleiding
gebruiken.
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LES 6

DOEL 1: De leerlingen

DOEL 2: De leerlingen

DOEL 3: De leerlingen

DOEL 4: De leerlingen

kunnen in eigen
woorden de begrippen
duurzame ontwikkeling
en duurzame
ontwikkelingsdoelstellin
gen uitleggen en ze
geven hierbij
voorbeelden.

kunnen het doel van
enkele organisaties

kunnen verwoorden
wat het coronavirus
inhoudt en ze geven
hierbij voorbeelden van
de medische
vooruitgang die we al
maakten.

kunnen enkele
voorbeelden van
solidariteitsacties geven
en ze tonen hierbij
respect voor alle
beroepen.

(WWF, Greenpeace, Unicef,
Broederlijk Delen en Amnesty
International) in

eigen
woorden uitleggen en
geven hierbij
voorbeelden van acties,
campagnes.

Naam
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DOEL 5:

DOEL 6:

De leerlingen kunnen in eigen
woorden vertellen wat
duurzame energie is, waarom
het nodig is en ze geven hiervan
enkele concrete voorbeelden.

De leerlingen kunnen het begrip
duurzame mobiliteit in eigen
woorden uitleggen en ze
verwoorden hierbij de voor- en
nadelen van het toenemend
autogebruik.

DOEL 7:
De leerlingen kunnen
aangeven waarom groene en
veiligere publieke ruimtes
belangrijk zijn en hoe ze
ingericht kunnen worden.

Naam

Opmerking:
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Naam

Opmerkingen
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Bijlage 3 - KAARTJES
Les 1:

VRAGENPOTJE

Wat zijn de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen?

Wat betekent duurzame ontwikkeling?

Bij duurzame ontwikkeling moet je rekening
houden met mens, aarde en
winst/welvaart/welzijn.
Leg ‘aarde’ uit.

Bij duurzame ontwikkeling moet je rekening
houden met mens, aarde en
winst/welvaart/welzijn.
Leg ‘mens’ uit.

Kan je twee voorbeelden van duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen geven?

Kan je twee voorbeelden van duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen geven?

Kan je twee voorbeelden van duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen geven?

Kan je twee voorbeelden van duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen geven?

Wanneer moeten de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen bereikt worden?

Één van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen is ‘ongelijkheid
verminderen’. Wat wil dit zeggen?

Één van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen is ‘leven op het
land’. Wat wil dit zeggen?

Één van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen is ‘leven in het
water’. Wat wil dit zeggen?

Één van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen is
‘gendergelijkheid’. Wat wil dit zeggen?

Één van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen is ‘betaalbare en
duurzame energie’. Wat wil dit zeggen?

Geef een voorbeeld van hoe wij kunnen
werken aan de doelstelling ‘betaalbare en
duurzame energie’.

Geef een voorbeeld van hoe wij kunnen
werken aan de doelstelling ‘klimaatactie’.
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Les 2:
Wat is het doel van de organisatie ‘WWF’?

Geef een voorbeeld van een project van
WWF.

Wat is het doel van de organisatie ‘Unicef’?

Geef een voorbeeld van een project van
Unicef.

Wat is het doel van de organisatie ‘Broederlijk
Delen’?

Geef een voorbeeld van een campagne van
Broederlijk Delen.

Wat is het doel van de organisatie
‘Greenpeace’?

Geef een voorbeeld van een campagne van
Greenpeace.

Wat is het doel van de organisatie ‘Amnesty
International’?

Geef een voorbeeld van een campagne van
Amnesty International

Wat is een organisatie?

Ken je nog twee van de zeven prioriteiten van
Unicef? Geef ze.

Ken je nog twee van de zeven prioriteiten van
Unicef? Geef ze.

Broederlijk Delen richt zich op drie thema’s.
Geef er één.

Broederlijk Delen richt zich op drie thema’s.
Geef er één.

Broederlijk Delen richt zich op drie thema’s.
Geef er één.

Broederlijk Delen richt zich op drie thema’s.
Geef er één.

Ken je nog twee van de zeven prioriteiten van
Unicef? Geef ze.
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Les 3:
Wat houdt het coronavirus in?

Wat houdt het coronavirus in?

Hoelang moet je minstens je handen wassen? Hoelang moet je minstens je handen wassen?
Wat is een pandemie?
Geef een voorbeeld van medische
vooruitgang.

Wat is een pandemie?
Geef een voorbeeld van medische
vooruitgang.

Geef een voorbeeld van medische
vooruitgang.

Geef een voorbeeld van medische
vooruitgang.

Som vier beroepen uit de zorgsector op.

Som vier beroepen uit de zorgsector op.

Wat houdt het coronavirus in?

Geef een voorbeeld van medische
vooruitgang.

Les 4:
Wat is duurzame energie?

Wat is duurzame energie?

Geef een voorbeeld van het produceren van
duurzame energie.

Geef een voorbeeld van het produceren van
duurzame energie.

Wat is duurzame energie?

Geef drie voorbeelden waarvoor we energie
nodig hebben in het huis.

Geef drie voorbeelden waarvoor we energie
nodig hebben in het huis.

Geef drie voorbeelden waarvoor we energie
nodig hebben in het huis.
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Les 5:
Geef drie voordelen van het toenemend
autogebruik.

We moeten werken aan meer bereikbare
natuur voor iedereen. Hoe kan je daaraan
werken?

Geef drie nadelen van het toenemend
autogebruik.

Geef drie nadelen van het toenemend
autogebruik.

Wat is duurzame mobiliteit?

Wat is duurzame mobiliteit?

Je kan werken aan duurzame mobiliteit met
Je kan werken aan duurzame mobiliteit met
de drie V’s. één ervan is ‘verminderen’. Leg dit
de drie V’s. één ervan is ‘verminderen’. Leg dit
uit.
uit.
Je kan werken aan duurzame mobiliteit met
de drie V’s. één ervan is ‘verschuiven’. Leg dit
uit.

Je kan werken aan duurzame mobiliteit met
de drie V’s. één ervan is ‘verschuiven’. Leg dit
uit.

Je kan werken aan duurzame mobiliteit met
de drie V’s. één ervan is ‘verschonen’. Leg dit
uit.

Je kan werken aan duurzame mobiliteit met
de drie V’s. één ervan is ‘verschonen’. Leg dit
uit.

Een duurzaam mobiliteitssysteem is
toegankelijk. Wat betekent dit?

Een duurzaam mobiliteitssysteem is veilig.
Wat wil dit zeggen?

Een duurzaam mobiliteitssysteem heeft een
minimale impact op de omgeving. Wat wil dit
zeggen?

Een duurzaam mobiliteitssysteem is aan een
aanvaardbare kost. Wat wil dit zeggen?

We moeten werken aan meer bereikbare
natuur voor iedereen. Hoe kan je daaraan
werken?

Geef drie voordelen van het toenemend
autogebruik.
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