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In opdracht van Thomas More Vorselaar
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INLEIDING
Beste leerkracht(en),
In deze bundel vindt u de handleidingen die horen bij de lessen binnen het thema ‘samen werken aan
een betere wereld’. Dit uitgewerkte WO-thema omvat lessen die worden doorgetrokken naar de
leergebieden Muzische Vorming, Nederlands en Godsdienst. Bij elke les hoort 1 instructiefiche waar
de doelen, het lesverloop, de nodige materialen, de mogelijkheden tot aanpassingen en de
differentiatiemogelijkheden in de les op een duidelijke manier worden weergegeven. Uitgewerkte
materialen voor de leerlingen vindt u terug op de site en in bijlage. In totaal heeft u 400 minuten lestijd
nodig om het hele thema te doorlopen met de leerlingen. De inhoud van dit thema is geschikt voor
leerlingen van de derde graad lager onderwijs.
De leerlingen komen in aanraking met het thema op verschillende niveaus. Ze leren initiatieven om
samen de wereld te verbeteren op wereldniveau, op nationaal niveau, op klasniveau en op individueel
niveau. De onderwerpen duurzaamheid en duurzame energie, internationale organisaties, medische
vooruitgang, klimaat en bedreigingen bij wilde dieren komen aan bod.
Dit thema kwam tot stand tijdens de coronapandemie. Er is bij het uitwerken van het thema rekening
gehouden met de mogelijkheden tot digitaal lesgeven. De lesactiviteiten zijn uitgeschreven om in de
klas te geven, maar kunnen ook door middel van digitaal onderwijs aan de leerlingen bezorgd worden.
Bij elke les zal u een titeltje ‘digitaal lesgeven’ vinden, waar suggesties worden gegeven om de les
digitaal te kunnen geven.

Veel plezier bij het uitvoeren van het thema.
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BESCHRIJVING
De leerlingen maken kennis met de 17
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die zijn
opgesteld door de Verenigde Naties om de
wereld te verbeteren tegen 2030. Deze
ontwikkelingsdoelstellingen vormen de rode
draad doorheen het thema.
Op een leuke en actieve manier komen de
leerlingen meer te weten over de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen of de werelddoelen.
Ze maken in groepjes een tableau vivant, op
basis van een verhaal dat verwijst naar een
werelddoel.
Aan de hand van leuke en actieve proefjes,
ontdekken de leerlingen op welke manieren we
duurzame energie kunnen produceren om zo de
wereld te verbeteren. Deze les focust op
werelddoel 7: betaalbare en duurzame energie.
Per 2 bestuderen de leerlingen een bedreigde
diersoort. De leerlingen leren waarom dieren
bedreigd zijn en wat WWF doet om deze dieren
te beschermen. De inhouden worden op een
talige manier verwerkt. Deze les focust op 2
verschillende werelddoelen: doel 15
(beschermen van de aarde) en doel 14 (leven in
het water)
De leerlingen leren over de organisaties
‘Amnesty International, Broederlijk Delen,
Unicef, Artsen Zonder Grenzen en Make-AWish’. Deze organisaties ondernemen veel
acties om de wereld te verbeteren en mensen te
helpen. Op een creatieve manier verwerken ze
de inhoud in een poster en deze presenteren ze
aan de medeleerlingen. Deze les focust op
meerdere werelddoelen.
In deze les leren de leerlingen het belang van de
medische sector in onze samenleving. Aan de
hand van een spelbord beantwoorden de
leerlingen inhoudsvragen en ervaringsvragen. Ze
voeren doe-opdrachten uit en komen veel te
weten aan de hand van weetjes. De
coronapandemie, de essentiële beroepen, het
vrijwilligerswerk en de medische vooruitgang
doorheen de tijd staan centraal. Deze les focust
op werelddoel 3: goede gezondheid en welzijn.
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RODE DRAAD DOORHEEN HET THEMA
De rode draad doorheen het thema zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen die in 2015 zijn opgesteld
door de Verenigde Naties. De ontwikkelingsdoelen zijn wereldwijde doelstellingen die we tegen 2030
bereikt willen hebben en kaderen allemaal perfect het samenwerken aan een betere wereld. In de
eerste les van het thema worden deze doelen concreet uitgelegd aan de leerlingen en visueel gemaakt.
De ontwikkelingsdoelen kan u afdrukken (zie site en bijlage 1, les 1 – werelddoelenslinger) en
ophangen in de klas rond de vraag: ‘Hoe kunnen we samen werken aan een betere wereld?’. Voor deze
doelen kan u in de klas een toontafel opbouwen. De materialen, weetjes en artikels die de leerlingen
bestudeerd hebben tijdens de les, komen op de toontafel. Zo kan er heel concreet gereflecteerd
worden op het thema. Hier ziet u een foto van een mogelijke klasopstelling:

Elke les begint met het bekijken van de ontwikkelingsdoel(en) waar rond gewerkt zal worden in de les.
Als slotfase van de les wordt er telkens teruggekoppeld en een antwoord geformuleerd op de vraag:
‘Hoe kunnen we samen werken aan een betere wereld?’, toegepast op een bepaald duurzaam
ontwikkelingsdoel.

OPVOLGING DOORHEEN HET THEMA
Om de leerlingen in jouw klas te kunnen opvolgen doorheen dit thema, kan u de
reflectiestokjes gebruiken. Druk de bladeren in de algemene bijlagen af en knip
de strookjes uit. (zie site en bijlage 1, algemeen en bijlage 2, algemeen –
reflectiestokjes en observatiefiche) Kleef ze op stokjes en stop na elke gegeven
les de overeenkomstige reflectiestokjes in een doos. Vervolgens kan u na elke les enkele leerlingen
een stokje laten trekken en de vraag beantwoorden. Op basis van observaties tijdens de les en de
antwoorden dat de leerlingen geven op de vragen van de reflectiestokjes, kan u op de observatiefiche
aanduiden welke leerlingen de leerstof beheersen en voor welke leerlingen dit nog wat moeizaam
verloopt. Op deze manier kan u aan de hand van de differentiatiematerialen inspelen op de
verschillende noden van elke leerling.

TEMPODIFFERENTIATIE DOORHEEN HET THEMA
Doorheen dit thema wordt er op verschillende manieren gedifferentieerd om zo te kunnen inspelen
op de verschillen tussen leerlingen in een klasgroep. Bij elke les vindt u een titeltje ‘differentiatie in de
les’. Hier wordt telkens verteld op welke manier je leerlingen die het moeilijker hebben met het
onderwerp kan ondersteunen en leerlingen die het gemakkelijk vinden kan uitdagen.
Naast deze differentiatie naar leerstatus, is er ook een tempodifferentiatie voorzien die kan worden
ingezet doorheen heel het thema. Als leerlingen bij een bepaalde les sneller klaar zijn en ook de
uitloopopdrachten al klaar hebben, kunnen ze een werelddoelenquiz spelen (zie site en bijlage 3,
algemeen en bijlage 4, algemeen – quiz en verbetersleutel). Leg de quiz bij op de toontafel. Als
leerlingen sneller klaar zijn met een bepaalde opdracht, kunnen ze zelfstandig en individueel de quiz
spelen.
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25 min.

LES 1: DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN
DOELEN
FOCUSDOEL IN DE LES
De leerlingen kunnen in hun eigen woorden de betekenis van de ‘werelddoelstellingen of duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen’ uitleggen en kunnen enkele voorbeelden van werelddoelstellingen
opsommen.

LESDOELEN
-

De leerlingen kunnen de betekenis van de werelddoelstellingen verwoorden.
De leerlingen kunnen enkele werelddoelstellingen opsommen.
De leerlingen kunnen concrete subdoelen vanuit de Verenigde Naties aan de
werelddoelstellingen koppelen.

LEERPLANDOELEN ZILL
DOELEN INITIATIEF EN VERANTWOORDELIJKHEID
-

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

IVds4 Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een leefbare planeet
•

•

Oog hebben voor de waarde en de kwetsbaarheid van de planeet - er zelf en samen met anderen
zorgzaam mee omgaan - zich laten inspireren door anderen die respectvol omgaan met de planeet respect opbrengen voor de natuur en het milieu
Kritische vragen stellen bij natuur- en milieuproblemen - zulke situaties analyseren met oog voor de
verschillende aspecten ervan en de betrokkenen

DOELEN WO
-

OWsa5 De ongelijke verdeling van welvaart en het onderscheid tussen welvaart en welzijn
onderzoeken en illustreren en solidariteit waarderen
•
•
•
•

Ervaren, onderzoeken en vaststellen en uitdrukken hoe welvaart ongelijk verdeeld is in de eigen
omgeving, in België en in verschillende landen in de wereld
illustreren hoe mensen op verschillende manieren welvaart of bezit verwerven
herkennen van oneerlijke vormen van verwerven van welvaart
respect tonen voor mensen die op een eerlijke wijze welvaart verwerven

LEERPLANDOELEN OVSG
DOELEN WO
-

-

WO-MAA-SEV-23c De leerlingen weten dat de rijkdom ongelijk verdeeld is in de wereld.
• De leerlingen weten dat er in de wereld landen zijn waar de bevolking een vrij comfortabel
leven leidt dankzij de relatief hoge lonen en de ruime sociale voorzieningen, maar dat er
andere landen zijn waar het grootste deel van de bevolking in armoedige omstandigheden
leeft wegens de lage lonen, het gebrek aan sociale voorzieningen, overbevolking,
voedselproblemen, ...
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-10 De leerlingen weten dat ze rechten hebben, maar ook plichten.
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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.

LEERPLANDOELEN GO!
DOELEN WO
-

-

3.1.3. 73/ ET MM 2.4 Illustreren met voorbeelden dat de welvaart op wereldvlak ongelijk
verdeeld is.
3.1.3.74 Enkele voorbeelden geven van oorzaken van ongelijke welvaartverdeling op wereldvlak.
3.1.3.75 Illustreren met voorbeelden dat er in een land, waar ook ter wereld, een grote
verscheidenheid is aan leefwijzen naargelang de woonplaats (stad-platteland, klimaatzone),
socio-economische situatie (rijk-arm), levensbeschouwing …
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.

LESVERLOOP
ORIËNTATIEFASE (2 min.)
Open het bordplan (zie site en bijlage 5, les 1: duurzame
ontwikkelingsdoelen bordplan) en toon de verschillende foto’s aan
de leerlingen. Er staan verschillende foto’s op de dia waar
leerlingen zich slecht of goed bij zullen voelen. Het zijn negatieve
en positieve foto’s. Vraag aan de leerlingen welk gevoel deze foto’s
bij hen oproept. Van welke foto’s worden ze blij, van welke foto’s
worden ze triest? Wat is de reden hiervoor?

LEERFASE 1: VERWERVINGSFASE (10 min.)
Start het filmpje over de werelddoelstellingen. In dit filmpje wordt heel duidelijk en op niveau van de
leerlingen uitgelegd wat de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn en waarom deze doelstellingen
zijn opgesteld. https://djapo.be/lessen-rond-sdgs/ Op deze site vindt u het filmpje. Om het filmpje te
kunnen bekijken, dient u eenmalig te registreren door een e-mailadres en een wachtwoord op te
geven. Bespreek vervolgens het filmpje. Dit kan u doen aan de hand van onderstaande vragen. Geef
vooraf de vragen al aan de leerlingen. Zo kunnen ze gericht luisteren.
-

-

Wat zijn de 3 basisbehoeften die elke mens nodig heeft? Schoon water, propere lucht en gezonde
voeding zijn de 3 dingen die iedereen nodig heeft om te kunnen leven.
Welke problemen kwamen aan bod in het filmpje? Wie kan een concreet voorbeeldje geven bij
deze problemen? Klimaatverandering (water wordt verspild), ongelijkheid (sommige mensen
hebben heel veel geld terwijl anderen in vreselijke armoede leven, miljoenen mensen geraken niet
aan medicijnen of aan de gezondheidszorg die nodig is om niet ziek te worden), sommige kinderen
kunnen niet naar school.
Wat is de naam van de organisatie die 193 landen vertegenwoordigt en die ervoor wil zorgen dat
we allemaal vreedzaam samenleven en samenwerken? Verenigde Naties
Wat heeft de Verenigde Naties bedacht? 17 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Wat betekent duurzaam? Een goed evenwicht tussen mens (People), milieu (planet) en economie
(profit), zodat we de aarde niet uitputten.
Wat is het doel van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? De wereld eerlijker, veiliger en
rechtvaardiger maken voor iedereen.
Tegen wanneer moeten we deze doelen halen? 2030
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-

Wat kan jij doen om te helpen bij het bereiken van deze doelen? Aan iedereen vertellen over de
doelen, geen voedsel, water of elektriciteit verspillen, opkomen voor mensen die oneerlijk
behandeld worden, elkaars mensenrechten respecteren,

LEERFASE 2: VERWERKINGSFASE
Hang de werelddoelenslinger op het bord. (zie site en bijlage 1, les 1 : werelddoelenslinger) Vertel de
leerlingen dat de Verenigde Naties 17 doelstellingen, de zogenaamde SDG’s hebben opgesteld om
ervoor te zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is voor iedereen.
Geef elke leerling een subdoel (zie site en bijlage 3, les 1 en bijlage 4, les 1: subdoelen duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen en verbetering) dat bij een van de verschillende werelddoelen past. De
leerlingen lezen wat er op hun kaartje staat en komen het vervolgens bij het juiste duurzame
ontwikkelingsdoel hangen. Ze hangen de kaartjes op de witte bolletjes die getekend zijn op de
duurzaamheidsdoelen. Vervolgens worden de verschillende kaartjes gelezen en verwoorden de
leerlingen waarom ze hun kaartje bij dat doel hebben gehangen.

SLOTFASE
Vertel de leerlingen dat ze een hele week lang gaan werken rond deze duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen. Elke les staat een andere doelstelling centraal. Zo leren we samen over
hoe we onze wereld eerlijk, veilig en rechtvaardig kunnen maken voor iedereen.

VOORWERP TOONTAFEL
De duurzaamheidsslinger met de subdoelen komen aan de muur voor de toontafel te hangen.

NODIGE MATERIALEN
MATERIALEN IN BIJLAGE EN OP DE SITE
-

Werelddoelenslinger (zie site en bijlage 1, les 1)
subdoelen bij de duurzame ontwikkelingsdoelen uitknipblad (zie site en bijlage 2, les 1)
subdoelen verbetering leerkracht (zie site en bijlage 3, les 1)
duurzame ontwikkelingsdoelen bordplan (zie site en bijlage 4, les 1)

EIGEN MATERIALEN
-

dubbelzijdige plakband of klittenband

MOGELIJKHEDEN TOT AANPASSINGEN
Indien u meer tijd heeft voor deze les, kan u de leerlingen een gevoelenstwister laten spelen voordat
ze het filmpje bekijken. De leerlingen spelen per 4 het spelletje Twister. Draai aan de schijf en toon een
foto. Benoem het lichaamsdeel dat op de mat geplaatst moet worden. De leerlingen denken voor
zichzelf na over hoe ze zich voelen bij het bekijken van de foto. Ze plaatsen vervolgens het juiste
lichaamsdeel op het juiste gezichtje (blij, boos, bang, verdrietig). Vervolgens verwoorden de leerlingen
waarom ze hun hand of voet bij een bepaalde situatie op een bepaald gezichtje hebben gezet.

DIGITAAL LESGEVEN
Het filmpje dat de leerlingen in de verwervingsfase bekijken, kunnen ze thuis ook bekijken. De vragen
die u tijdens de les stelt om het filmpje te bespreken, kunnen ze individueel invullen na het bekijken
van het filmpje. Vervolgens drukken de leerlingen de subdoelen af en schrijven ze het nummer van
het overeenkomstige werelddoel in het cirkeltje. Op die manier hebben ze kennis gemaakt met de 17
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
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50 min.

LES 2-MUVO: TABLEAU VIVANT
DOELEN
FOCUSDOEL IN DE LES
De leerlingen leren de ontwikkelingsdoelen beter kennen door zich in te leven in een fictief personage
en hier standbeelden bij te vormen die rekening houden met de kenmerken van tableau vivant.

LESDOELEN
-

De leerlingen kunnen verwoorden wat de aandachtspunten en typische kenmerken van tableau
vivant zijn.
De leerlingen kunnen in groep een tableau vivant vormen door goed samen te werken.
De leerlingen kunnen bepaalde situaties uitbeelden door zich in te leven in verschillende
personages.
De leerlingen kunnen duurzame ontwikkelingsdoelstellingen koppelen aan de verschillende
tableau vivants.

LEERPLANDOELEN ZILL
DOELEN MUZISCHE VORMING
-

MUge2 De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren
•

-

MUgr2 Durven fantaseren en verbeelden
•

-

Drama – rol: Bewust beleven, herkennen, beschrijven en gericht toepassen van:
~ Een geloofwaardige inleving en reactie op verschillende situaties (verbaal, non-verbaal)
~ Het verzinnen van personages door stil te staan bij de psychologische en fysieke kenmerken
~ Motieven en gevoelens
~ Rolvastheid in taal en beweging
~ Oogcontact met het publiek
~ Het pakken van de aandacht van het publiek
Plezier blijven beleven aan het verbeelden in diverse contexten - ongewone verbanden durven zien
en leggen, durven fantasievol improviseren en vormgeven

MUva3 De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch uit te
drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen
•

Drama – non verbaal drama: Verzinnen van situaties en personages die anderen uitbeelden verfijnen van een non-verbale scène door expressief gebruik te maken van het lichaam en mimiek

DOELEN ONDERZOEKSCOMPETENTIE
-

IVoc4 Alleen en met anderen kritisch reflecteren op ervaringen en bevindingen en daaruit leren
• Vertellen waarom iets wel of minder goed ging en hoe men al dan niet rekening heeft
gehouden met eerdere ervaringen - op basis van reflectie de eigen planning en uitvoering
van taken evalueren

DOELEN WO
-

OWsa5 De ongelijke verdeling van welvaart en het onderscheid tussen welvaart en welzijn
onderzoeken en illustreren en solidariteit waarderen
•
•
•
•

Ervaren, onderzoeken en vaststellen en uitdrukken hoe welvaart ongelijk verdeeld is in de eigen
omgeving, in België en in verschillende landen in de wereld
illustreren hoe mensen op verschillende manieren welvaart of bezit verwerven
herkennen van oneerlijke vormen van verwerven van welvaart
respect tonen voor mensen die op een eerlijke wijze welvaart verwerven
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LEERPLANDOELEN OVSG
DOELEN MUZISCHE VORMING
-

MV-DRA-BV-1.8 De kinderen kunnen allerlei concrete en abstracte begrippen uitbeelden.
(expressievermogen).
MV-DRA-SB-2.5 De kinderen exploreren de vele mogelijkheden van het lichaam om vorm te
geven aan dramatisch spel.
MV-DRA-SGB-3.13 De kinderen staan kritisch tegenover het spel van anderen en kunnen die
kritiek respectvol verwoorden.

DOELEN WO
-

WO-MAA-SEV-25 De leerlingen kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende
landen in de wereld als in België ongelijk verdeeld is.

LEERPLANDOELEN GO!
DOELEN MUZISCHE VORMING
-

4.3.2.9 OD 3.2 ET 3.5 Zich transformeren in een bepaald personage.
•
•
•

-

Personen: papa, broer, de postbode, de brandweer, de dokter, de vrachtwagenchauffeur, de bakker,
de bedelaar, de boef, personen met een beperking…
Dieren
Sprookjesfiguren

4.3.2.19 OD 3.2 ET 3.3, 3.5 Een situatie of verhaal uitbeelden door gebruik te maken van een
aangeboden verhaallijn.
4.3.3.2 ET 3.7 Verwoorden hoe eigen werk tot stand gekomen is op basis van een keuze uit
volgende elementen:

-

•
•
•
•
•
•

-

Aanpak en organisatie, Bv. Hoe heb ik problemen opgelost? Hoe ben ik tewerk gegaan? …
Motivatie, Bv. Ben ik snel tot actie overgaan? Deed ik het graag? Hoe voelde ik mij?...
Inzet, Bv. Was het moeilijk? Heb ik volgehouden? …
Creativiteit, Bv. Welke ideeën heb ik verwerkt?...
Durf, Bv. Durfde ik mijn eigen stijl tonen? Hoe heb ik mijn grenzen verlegd? …
Samenwerking, Bv. Heb ik me aan afspraken gehouden, hulp geboden, een taak in de groep
opgenomen, het werk van anderen gewaardeerd? …

4.3.3.3 ET 3.1*, 3.7 Eigen of andermans dramatische expressie (leeftijdsgenoten, kunstenaars)
kritisch bespreken op basis van een keuze uit volgende elementen:
•
•
•
•
•

Betekenis (doel, boodschap, emotie, werkelijkheid of fictie)
Dramaelementen (rol, ruimte, verhaal)
Spelvormen
Gebruik van notatie (draaiboek, script)
Wijze van presenteren

DOELEN WO
-

3.1.3. 73/ ET MM 2.4 Illustreren met voorbeelden dat de welvaart op wereldvlak ongelijk
verdeeld is.

VOORAF
Deze les gaat best door in een grote open ruimte. Dit kan de turnzaal zijn, een leeg klaslokaal of de
speelplaats.
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LESVERLOOP
ORIËNTATIEFASE (10 min.)
Vertel de leerlingen dat ze de komende dagen rond de verschillende werelddoelen zullen werken,
maar dat er vandaag meerdere doelen aan bod komen. Op een leuke en actieve manier leren ze de
duurzame ontwikkelingsdoelen beter kennen.
In de oriëntatiefase is er een korte opwarming waarbij elke leerling actief bezig is en zich veilig voelt in
de omgeving. De leerlingen lopen door elkaar. Telkens wanneer de muziek stopt, beelden de leerlingen
uit wat u zegt. Geef telkens verschillende situaties. De leerlingen mogen rondwandelen bij het
uitbeelden van de situaties.
Opdrachten

-

Doe alsof je groenten aan het oogsten bent op jouw veld. Het is meer dan 30 °C buiten.
Doe alsof je een grote zeeschildpad bent die zwemt in de oceaan. Je ziet veel plastic rondom je
heen en raakt vast in een oud visnet.
Doe alsof je terug in het eerste leerjaar zit en leert lezen en schrijven.

-

LEERFASE 1: VERWERVINGSFASE (10 min.)
OPSTAP TABLEAU VIVANT: REIS DOORHEEN DE WERELD
De leerlingen hebben net hun gezichtsuitdrukkingen en lichaam opgewarmd. Zo dadelijk gaan de
leerlingen vrij rondlopen in de ruimte zonder iets te zeggen. Ze beelden zich in dat ze iets aan het doen
zijn ergens op aarde. U bent als leerkracht een fotograaf die de hele wereld rondreist om mooie foto’s
van wereld te kunnen trekken. Telkens wanneer u ‘3 – 2 – 1 FLITS’ zegt, moeten de leerlingen allemaal
in de beweging blijven stilstaan, zodat u een ‘foto’ kan trekken van wat de leerlingen aan het doen zijn.
Geef de leerlingen wat inspiratie over wat ze kunnen uitbeelden. Vertel ze dat ze een mens of een dier
mogen zijn dat iets aan het doen is in een land of gebied van de wereld. Enkele voorbeelden om de
leerlingen te inspireren zijn:
-

Een olifant in Afrika die haar jong beschermt voor een leeuw. (zware stappen zetten, slurf
maken, water uit de slurf spuiten, beschermende houding aannemen)
Een wilde slang in het tropisch regenwoud in Zuid-Amerika die een prooi aan het omsingelen is.
(sissen, laag tegen de grond bewegen)
Een boer op het platteland in Midden-Afrika die een hutje aan het bouwen is met takken en
stenen. (stenen oprapen en stapelen, rondzoeken naar takken…)
Een Chinees die zijn wekelijkse inkopen doet op het marktje van zijn stad. Hij koopt vissen en
groenten. (geld betalen, producten aanwijzen, rondlopen…)

LEERFASE 2: VERWERVINGSFASE (5 min.)
KENMERKEN VAN TABLEAU VIVANT
Open het bordplan. (zie site en bijlage 3, les 2: bordplan tableau vivant) Zet de leerlingen even op de
grond en vertel hen dat ze net al kort hebben kennisgemaakt met Tableau vivant. Vertel de leerlingen
dat ze zo dadelijk in groepjes van 4 leerlingen verdeeld zullen worden. Elk groepje krijgt een wit kaartje
met een bepaalde situatie op. Hiervan gaan de leerlingen een tableau vivant maken. Overloop met de
leerlingen de belangrijke kenmerken van een tableau vivant. Indien u zelf tijdens muzische lessen
regelmatig werkt rond tableau vivant, kan u hier snel overheen gaan. Stel volgende vragen:
-

Kan er iemand mij vertellen wat een tableau vivant is?
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-

Laat de foto in bijlage van een tableau vivant zien aan de leerlingen. Vraag hen te beschrijven wat
ze zien op de foto. (zie site en bijlage 1, les 2: foto tableau vivant)
Waar moet je op letten bij het maken van een tableau vivant?

Inhoud
WAT IS EEN TABLEAU VIVANT?
Een tableau vivant is een levend schilderij. Je probeert je zo goed mogelijk in te leven in je personage
van bv. een schilderij. Je neemt de houding en de mimiek van dat personage zo goed mogelijk over in
een stilstaand beeld.

AANDACHTSPUNTEN
Je moet stil staan, in je rol blijven en dus niet lachen. Je maakt duidelijke bewegingen en duidelijke
gelaatsuitdrukking. Je mag niet praten en vormt een stilstaand beeld.

LEERFASE 3: VERWERKINGSFASE (15 min.)
ONTWERPEN TABLEAU VIVANT IN GROEP
Overloop de groepjes. Indien u deze vooraf maakt, kan u rekening houden met de groepsindeling zodat
de leerlingen in heterogene groepjes bij elkaar zitten. Vertel de leerlingen nog eens duidelijk dat ze per
groepje een situatie zullen krijgen. Deze situatie gaan ze omzetten in een tableau vivant of een
stilstaand schilderij. De leerlingen kiezen met hun groep een plekje in de klas om hun tableau vivant te
maken. U gaat rond en deelt de situaties (zie site en bijlage 2, les 2: situaties tableau vivant) uit.

SLOTFASE (10 min.)
De leerlingen komen allemaal samen vooraan in de klas op de grond zitten. Elk groepje komt aan bod
en toont hun tableau vivant. De leerlingen die niet aan de beurt zijn, doen hun ogen dicht en tellen tot
10. De andere leerlingen kunnen zich dan klaarzetten in de juiste positie. De leerlingen blijven 10
seconden in de houding van hun tableau vivant staan. De andere leerlingen kijken naar het stilstaand
schilderij. Vervolgens bespreekt u de verschillende tableau vivants aan de hand van onderstaande
vragen:
-

Wat zie je op dit stilstaand schilderij?
Welk werelddoel wordt hier uitgebeeld? Je mag naar de duurzaamheidsslinger kijken. Waarom
hoort dit tableau vivant bij dit werelddoel?
Vond je het moeilijk om iets uit te beelden zonder te bewegen en te praten?
Was het moeilijk/makkelijk om in je rol te blijven?
Hoe verliep de samenwerking in jullie groep? Hoe zijn jullie te werk gegaan? Wat verliep
goed/minder goed?

VOORWERP TOONTAFEL
U kan enkele foto’s van de tableau vivants afdrukken en bij op de toontafel leggen.
Inhoud die aan bod komt bij de bespreking
Situatie groep 1
Werelddoel 7: betaalbare en duurzame energie
Werelddoel 7 wil dat we tegen 2030 meer gebruik maken van duurzame energiebronnen.
Windmolens zijn een duurzame energiebron. Door de wind, draait de molen en dat wekt energie op.
Deze manier van energie opwekken is niet schadelijk voor het milieu!
Situatie groep 2
Werelddoel 14: het leven in zeeën en oceanen beschermen
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Werelddoel 14 wil dat we tegen 2030 de dieren en planten in de zeeën en oceanen beter beschermen.
Ons plastic afval komt heel vaak in zeeën en oceanen terecht. Hierdoor sterven veel dieren.
Zeeschildpadden eten graag kwallen en zien soms het verschil niet tussen een kwal en een plastic
zakje. Deze dieren stikken vaak in oude visnetten die in het water gedumpt zijn.
Situatie groep 3
Werelddoel 1: geen armoede
Werelddoel 1 wil dat tegen 2030 geen mensen meer moeten leven in armoede. Nog steeds zijn er
heel veel mensen die dagelijks niet genoeg eten hebben om goed te kunnen leven.
Situatie groep 4
Werelddoel 4: kwaliteitsonderwijs
Werelddoel 4 wil dat tegen 2030 iedereen op de wereld goed onderwijs kan krijgen. Nog steeds zijn
er heel veel kinderen die niet naar school kunnen gaan.
Situatie groep 5
Werelddoel 3: goede gezondheid en welzijn
Werelddoel 3 wil dat tegen 2030 iedereen op de wereld toegang heeft tot een goede gezondheidszorg
en goede medicatie. Nog steeds zijn er erg veel mensen die niet de zorgen krijgen die ze nodig hebben.

DIFFERENTIATIE IN DE LES
Voor leerlingen die het wat moeilijker hebben met zich expressief te uiten, zijn er gemakkelijkere
kaartjes voorzien waar een veel concretere omschrijving van de situatie wordt weergegeven. Op die
manier worden de leerlingen wat meer gestuurd in een bepaalde richting. Deze kaartjes zijn aangeduid
met een ‘*’ en geeft u best aan groepjes waarvan u weet dat ze moeilijkheden gaan ondervinden met
het omzetten van een geschreven situatie in een tableau vivant.
Als tempodifferentiatie kunnen groepjes die sneller klaar zijn de werelddoelenquiz invullen.

NODIGE MATERIALEN
MATERIALEN IN BIJLAGE EN OP DE SITE
-

Bordplan tableau vivant (zie site en bijlage 3, les 2)
Knipblad situaties tableau vivant voor de leerlingen (zie site en bijlage 2, les 2)
Foto tableau vivant (zie site en bijlage 1, les 2)

EIGEN MATERIALEN
-

Plastic afval

MOGELIJKHEDEN TOT AANPASSINGEN
-

Meer of minder situaties opstellen om de groepsgrootte aan te passen aan het aantal leerlingen
in de klas.

DIGITAAL LESGEVEN
Het is erg moeilijk om deze les via thuisonderwijs te geven aan de leerlingen. Ze moeten immers met
4 personen zijn om de situaties te kunnen omzetten in een tableau vivant. Bij sommige leerlingen zal
het wel mogelijk zijn om met gezinsleden de situaties om te zetten in een tableau vivant en hier een
foto van door te sturen.
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Door deze les een beetje aan te passen, is het wel mogelijk om de leerlingen individueel aan de slag te
laten gaan met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Gebaseerd op de kunstenaar Slinkachu, kan
u de leerlingen de opdracht geven om een situatie te verbeelden aan de hand van kleine poppetjes
(lego, Playmobil, zelf gekleurd…). U werkt dan niet meer binnen het domein ‘drama’ maar aan het
domein ‘media’.
Een andere suggestie is om de leerlingen korte situaties te geven die ze wel alleen kunnen omzetten
in een tableau vivant. Hiervan kunnen ze een foto trekken en deze foto’s kunnen naar de leerkracht
worden doorgestuurd.
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100 min.

LES 3: HOEKENWERK DUURZAME ENERGIE
DOELEN
FOCUSDOEL IN DE LES
De leerlingen kunnen verwoorden wat hernieuwbare energie is en hoe het gebruik ervan de wereld
kan verbeteren.

LESDOELEN
-

De leerlingen kunnen verwoorden wat hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie is.
De leerlingen kunnen voorbeelden opsommen van hernieuwbare en niet-hernieuwbare
energiebronnen.
De leerlingen kunnen de invloed van hernieuwbare energiebronnen op de natuur verwoorden.
De leerlingen kunnen in hun eigen woorden de termen biogas, zonneoven, isolatie, zonneenergie, windenergie en waterkracht uitleggen.

LEERPLANDOELEN ZILL
DOELEN WO
-

OWna3 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen voor hun levensbehoeften
sterk afhankelijk zijn van de natuur
•
•

-

OWna7 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en het milieu
zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden
•

•
•

-

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

Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe iets maken vaak leidt tot één of andere vorm van afval illustreren hoe bepaalde menselijke activiteiten soms schade berokkenen in de vorm van lucht-,
water- en bodemverontreiniging, opwarming van de aarde …
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

OWte9 Vaststellen en uitdrukken dat technische systemen nuttig, duurzaam , gevaarlijk en/of
schadelijk kunnen zijn voor zichzelf, anderen, natuur of milieu
•

•

Aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek illustreren dat
technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor zichzelf, voor anderen of
voor natuur en milieu
Milieuvriendelijke en voor hen veilige technische systemen kiezen boven andere

DOELEN 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 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

IVds4 Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een leefbare planeet
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•

Kritische vragen stellen bij natuur- en milieuproblemen - zulke situaties analyseren met oog voor de
verschillende aspecten ervan en de betrokkenen

LEERPLANDOELEN OVSG
DOELEN WO
-

DL-WO-NAT-08.02 *De leerlingen tonen een houding van zorg en respect voor de natuur.
DL-WO-NAT-08.03 De leerlingen verwoorden waarom het noodzakelijk is zorg te dragen voor
dieren, planten en het milieu.
DL-WO-NAT-08.16 De leerlingen kunnen bij een milieuprobleem in hun omgeving, het probleem
en mogelijke oorzaken ervan beschrijven .
DL-WO-NAT-08.15 De leerlingen geven voorbeelden van schadelijke gevolgen van water-, gronden luchtverontreiniging, geluidsoverlast en lichtvervuiling.
DL-WO-NAT-08.13 De leerlingen kennen enkele vormen van milieuvriendelijke energieproductie.
DL-WO-NAT-08.04 De leerlingen beseffen dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is
van het natuurlijk leefmilieu.

LEERPLANDOELEN GO!
DOELEN WO
-

-

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.
ET WT 1.12 Kenmerken opsommen van het eigen klimaat (gematigd zeeklimaat) en enkele
andere klimaattypes (bijv. zeeklimaat, woestijnklimaat, tropisch klimaat, polair klimaat …) en
hun invloed op mens en natuur verwoorden.
ET WT 1.23, ET WT 1.24 Acties bedenken die zij zelf kunnen uitvoeren om milieubewuster om te
gaan met afval, water, energie.
ET WT 1.24 Eenvoudige voorbeelden geven van situaties uit hun eigen leefwereld of de
actualiteit die lucht-, water- of bodemvervuilend of –aantastend zijn.
ET WT 1.23, ET WT 1.24 Voorbeelden geven van hergebruik van afvalmaterialen (bijv. papier,
glas, ijzer, lompen, inktpatronen, composteren …).
ET WT 1.24 Enkele voor- en nadelen opsommen van de in ons land gebruikte energiebronnen.
ET WT 1.24 Enkele voorbeelden geven van de gevolgen voor mens en natuur van de
klimaatverandering door de opwarming van de aarde.
ET WT 1.24 Aangeven dat de voorraad grondstoffen niet onbeperkt is en dat men er dus zuinig
mee moet omgaan.
ET WT 1.24 Met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve,
maar ook om negatieve wijze omgaan met het milieu.

VOORAF
Voor experiment 3 – maak een eigen gasfabriek, is het belangrijk dat er op het moment van de les al
een opgezwollen zak met GFT-afval in de klas aanwezig is. Het is daarom handig dat je een week voor
deze les met de leerlingen reeds kort bespreekt dat er rond energie gewerkt zal worden en dat er
daarom een zak gevuld met GFT-materiaal een week lang op de vensterbank in de klas moet staan.
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LESVERLOOP
ORIËNTATIEFASE (10 min.)
Bekijk samen met de leerlingen de verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen die tegen de muur
van het klaslokaal hangen. Vertel dat ze vandaag allerlei experimenten zullen uitvoeren waar het gaat
over windmolens, zonne-energie, stuwdammen, biogassen en het isoleren van je huis.
-

-

Rond welk duurzaam ontwikkelingsdoel gaan we deze les werken? Doel 7: betaalbare en
duurzame energie.
Wie kan in eigen woorden uitleggen wat duurzaam nu ook al weer betekent? Weinig
milieubelastend en het huidige verbruik ervan beperkt toekomstige generaties niet. Het verwijst
naar iets dat erg lang blijft bestaan.
Waarom is het erg belangrijk dat we aan dit doel werken? Wat gebeurt er nu in de wereld
waardoor we meer duurzame energie gaan moeten gebruiken in de toekomst? Vandaag de dag
gebruiken we nog erg veel fossiele brandstoffen om energie op te wekken. Dit is heel slecht voor
het milieu en zorgt voor de opwarming van de aarde.

Verwoord vervolgens dat het doel van deze les is dat de leerlingen aan het einde van de les een
antwoord kunnen geven op de vraag: ‘Hoe kunnen we onze energiegewoontes aanpassen om een
betere wereld te creëren?’.

LEERFASE 1: VERWERVINGSFASE (15 min.)
Voor de leerlingen beginnen aan de verschillende energie-experimenten, is het nodig dat ze weten
waarom het zo belangrijk is dat we goed nadenken over hoe we met energie omgaan. In de
oriëntatiefase werd al kort aangehaald dat dit belangrijk is omdat de aarde aan het opwarmen is. Het
broeikaseffect wordt kort uitgelegd aan de hand van volgend filmpje dat te vinden is door te klikken
op de lamp in de serre van het energiehuis: https://www.ntr.nl/html/micrio/schooltv/energieinhuis/

Stel na het bekijken van het filmpje volgende vragen om na te gaan of de leerlingen begrijpen wat het
broeikaseffect is:
-

Wie kan in eigen woorden uitleggen wat het broeikaseffect is? Zie uitleg onderaan
Wat is het gevolg van de opwarming van de aarde? Zie uitleg onderaan

HET BROEIKASEFFECT – OPWARMING VAN DE AARDE – FILMPJE SCHOOLTV
Het broeikaseffect speelt zich af in de dampkring van de aarde. De dampkring is een soort deken van
gassen dat rondom onze aarde zit. De zonnestralen vallen door dit deken heen en warmen de aarde
op. Deze warmte wordt door de aarde weer teruggekaatst naar de ruimte. Een groot gedeelte van die
teruggekaatste straling, wordt opgevangen door broeikasgassen in de dampkring. Zo blijft de warmte
dus hangen onder het ‘deken’. Dat is heel erg goed. Zonder broeikasgassen zou de temperatuur op
aarde gemiddeld 30 graden lager liggen.
De hoeveelheid broeikasgassen, de gassen die de warmte binnenhouden, neemt toe. Vooral CO2 komt
er steeds meer bij in de dampkring. Dat komt vooral door mensen. Wij verbranden steenkool, hout,
aardgas en aardolie. Daarbij komt een heleboel CO2 vrij. We doen dit om energie op te wekken. Met
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die energie laten we onze machines en motoren draaien. Via uitlaatpijpen van onze auto en
fabrieksschoorstenen, blazen we al die CO2 de dampkring in. Dit probleem wordt steeds erger.
Hoe meer wij verbranden, hoe meer broeikasgassen in de dampkring terecht komen. Er blijft steeds
meer warmte hangen. Het broeikaseffect wordt erger en erger. Door de opwarming smelt er meer
landijs dan normaal. Al dat smeltwater stroomt de zee in. Ook de temperatuur van het zeewater stijgt
waardoor dit uitzet. Door dit alles stijgt de zeespiegel en daardoor kunnen in de toekomst stukken land
overstromen. (bron: Schooltv)

HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN
Nadat de leerlingen begrijpen wat het broeikaseffect is, wordt de koppeling gemaakt met
hernieuwbare en niet-hernieuwbare energiebronnen.
-

Wat verbranden wij zoal om energie op te wekken? Steenkool, hout, aardgas, aardolie
Wat is het grote nadeel hiervan? Zorgt voor veel CO2 in de lucht, zal ooit op geraken
Energiebronnen zoals steenkool, aardolie, aardgas… zijn niet-hernieuwbaar. Wat betekent dit?
Deze bronnen hernieuwen zich niet op natuurlijke wijze of slechts na miljoenen jaren. Het huidige
gebruik put geleidelijk aan de voorraden uit.

PRAKTISCHE UITLEG HOEKENWERK
Maak de werking en de afspraken van het hoekenwerk duidelijk. De leerlingen worden ingedeeld in 4
heterogene groepen. Elke leerling heeft een individuele werkbundel (zie site en bijlagen: werkbundel
les 3 – energie) die hij of zij meeneemt naar de verschillende hoeken. In elke groep is er één leerling
de organisator, één leerling de stiltekapitein en één leerling de tijdsbewaker (zie site en bijlage:
kaartjes rolverdelingen hoekenwerk). De organisator zorgt ervoor dat de werkbundel stap voor wordt
gelezen en uitgevoerd. Enkel de organisator mag de computer bedienen en de filmpjes laten afspelen.
Na 15 minuten schuiven de leerlingen door naar een volgend experiment.
Overloop vervolgens kort de verschillende experimenten om de leerlingen te prikkelen.

LEERFASE 2: VERWERKINGSFASE (60 min. – 15 min. per experiment)
Verbetersleutel werkbundel (zie site en bijlage 2, les 3: verbetersleutel werkbundel les 3 - energie)

ALGEMEEN DOORHEEN HET HOEKENWERK
De leerlingen volgen telkens nauwkeurig de stappen die beschreven staan in de werkbundel. Eerst
voeren ze het experiment uit. Vervolgens schrijven ze hun waarnemingen op. Daarna lezen ze de gele
infofiche en ten slotte bekijken ze een filmpje over het onderwerp en beantwoorden ze kort enkele
vragen.

EXPERIMENT 1 – WAT IS ENERGIE?
De leerlingen gaan bij dit experiment blazen tegen een zelf gemaakt molentje. Vervolgens laten ze het
molentje draaien door dit onder een waterstraal te houden. Het molentje is al gemaakt en ligt klaar op
de bank. De leerlingen werken samen zodat ze allemaal eens het molentje kunnen laten draaien.
Inhoud experiment 1
De leerlingen hebben bij het uitvoeren van het experiment 2 soorten van energie gebruikt om de
molen te laten draaien. Door te blazen, gebruikten ze windenergie. Windenergie is de energie uit de
beweging van lucht. Door te blazen krijg je een luchtverplaatsing. Vervolgens hebben ze de molen
onder een straal water gehouden. Hier gebruikten ze waterkracht om de molen te laten draaien.
Waterkracht is de energie die de energie die de zwaartekracht aan water geeft. Het water vloeit naar
beneden door de zwaartekracht.
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Windenergie zal in de toekomst erg belangrijk zijn omdat het milieuvriendelijk is en omdat er altijd
wind zal zijn. Het is een duurzame manier om elektriciteit op te wekken.

EXPERIMENT 2 – HOT CHOCOLATE!
De leerlingen maken zelf een zonneoven. Vervolgens plaatsen ze een stuk chocolade in en naast de
oven. Na 5 minuutjes in de zon zullen de leerlingen al een groot verschil merken. Dit experiment kan
enkel worden uitgevoerd op een zonnige dag. Indien deze les gegeven wordt op een sombere dag, is
er een filmpje (zie site: instructiefilmpje experiment 2 – Hot chocolat) ter vervanging van het experiment.
Inhoud experiment 2
Uit het experiment blijkt dat het stuk chocolade in de zonneoven veel sneller smelt dan het stuk
chocolade dat naast de zonneoven ligt. Dit komt doordat de zonnestralen weerkaatsen op de
aluminiumfolie. Door de vorm van de zonneoven worden al de weerkaatste zonnestralen op het stuk
chocolade gericht en zal het dus heel snel smelten. Dit experiment toont dat de zon een energiebron
is. Met de energie van de zon kan je koken, bakken en jezelf verwarmen.

EXPERIMENT 3 – DE GASFABRIEK!
Indien deze les gegeven wordt na een speeltijd, kan u de leerlingen vragen om voor 1 keer de restjes
van hun stuk fruit niet in de vuilnisbak te gooien. Zo kunnen ze in groep hun eigen gasfabriek maken.
De gevulde zak die reeds een week in de klas aanwezig is, staat nu op de bank.
Inhoud experiment 3
De leerlingen kunnen duidelijk zien dat na een week wachten, de zak helemaal is opgezwollen. Dit
komt door de gisting van het afval in de zak. Door het rotten van de groente-, fruit-, en tuinresten,
ontstaat er methaangas. Dit proces noemen we gisting. Het methaangas laat de zak opzwellen. Er
ontstaat zo biogas.
Aardgas is niet hetzelfde als biogas. Aardgas is een fossiele brandstof. Het ontstaat doordat plantaardig
afval vele miljoenen jaren opgeslagen zit onder de grond. Deze energiebron is dus niet hernieuwbaar.
Biogas is wel een hernieuwbare energiebron. Planten nemen de schadelijke stof CO2 die in de lucht
hangt op en zetten het om in zuurstof. De CO2 die vrijkomt bij de verbranding van biomassa is gelijk
aan de CO2 die de planten tijdens hun levensduur hebben opgeslagen. De energie kan dus op een
natuurlijke wijze hernieuwd worden.
Het gebruik van biogassen is een duurzame oplossing. De installatie is milieuvriendelijker en biedt een
oplossing voor vele jaren.

EXPERIMENT 4 – LUCHT ISOLEERT!
Inhoud experiment 4
Door het proefje uit te voeren merken de leerlingen dat de temperatuur het minst laag is als de
thermometer in wol gewikkeld is. Net als piepschuim is wol een stof dat erg veel lucht bevat. Het is
hierdoor een goed isolatiemateriaal. Dat betekent dat de lucht de warmte minder goed geleidt dan
andere stoffen. Hierdoor koelt de thermometer minder af. Als je de wol zou natmaken, is het geen
goed isolatiemateriaal meer want water geleidt de warmte juist heel goed.

SLOTFASE
Nadat de leerlingen de 4 verschillende experimenten hebben uitgevoerd, wordt er kort gereflecteerd
op de verschillende inhouden die aan bod zijn gekomen. De molen, de zonneoven, de gasfabrieken en
de wol met thermometer komen op de toontafel te liggen. Aan de hand van deze voorwerpen wordt
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besproken wat de leerlingen geleerd hebben in de verschillende hoeken. Tot slot wordt er klassikaal
een antwoord geformuleerd op de vraag rond het duurzaam ontwikkelingsdoel 7.
Hoe kunnen we onze energiegewoontes aanpassen om een betere wereld te creëren? In de toekomst
moeten we investeren in het gebruiken van hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie,
waterkracht, zonne-energie en biomassa. Het is belangrijk dat we onze huizen goed isoleren zodat er
ze weinig mogelijk warmte naar buiten gaat en we minder energie nodig hebben. Dit alles doen we om
de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zo maken we samen een betere wereld.

VOORWERP TOONTAFEL
De materialen die door de leerlingen gemaakt zijn om de proefjes uit te voeren, de artikels en de
weetjes over duurzame energie komen op de toontafel te liggen.

DIFFERENTIATIE IN DE LES
EXTRA ONDERSTEUNING VOOR TAALZWAKKE LEERLINGEN
Voor leerlingen die het wat moeilijker hebben met taal, is er een begrippenlijst. Aan de hand van
deze overzichtelijke lijst, kan de leerling de filmpjes beter begrijpen. (zie site: begrippenlijst les 3 energie)

EXTRA UITDAGING VOOR LEERLINGEN DIE SNELLER KLAAR ZIJN
In elke hoek is er een extra uitloopopdracht voorzien voor leerlingen die sneller klaar zijn met het
volbrengen van de opdrachten. In elke hoek liggen weetjes en artikels rond de verschillende
onderwerpen. Bij deze weetjes en artikels staat telkens een vraag waar de leerlingen in groep over
kunnen praten. Bij verschillende experimenten is er ook een extra filmpje dat aansluit bij de inhoud
van het experiment. (zie site en bijlage 5, les 3: weetjes en artikels)

NODIGE MATERIALEN
MATERIALEN DIE OP DE SITE STAAN
-

Werelddoelenslinger (zie site en bijlage 1, les 1)
Werkbundel les 3 – energie (zie site en bijlage 1, les 3)
Verbetersleutel werkbundel les 3 – energie (zie site en bijlage2, les 3)
Uitloopopdrachten hoekenwerk energie (zie site en bijlage 5, les 3)
Gele infofiches (zie site en bijlage 4, les 3)
Begrippenlijst les 3 – energie (zie site en bijlage 6, les 3)

EIGEN MATERIALEN VOOR DE EXPERIMENTEN
Experiment 1 – Wat is energie?
-

-

Zelfgemaakte molen
Potlood

Experiment 3 – De gasfabriek
-

GFT-afval (groente-, fruit-, tuinafval)
Goed sluitende, doorzichtige plastic zak

-

Elastiekje

Experiment 2 – Hot chocolate!
-

Cirkel van papier met een straal van 9 cm
Plakband
Aluminiumfolie

- 2 even grote stukken chocolade
Experiment 4 – Lucht isoleert!
-

-

1 buitenthermometer
Stukje aluminiumfolie
1 plastic zakje
1 kledingstuk uit wol
1 ijskast of koelbox met koelelementen
Timer
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MOGELIJKHEDEN TOT AANPASSEN
-

De leerlingen de molen van experiment 1 zelf laten maken
Naar buiten trekken om de zonneoven te testen
Extra coöperatieve rollen toevoegen: materiaalmeester, aanmoediger, gespreksleider…

DIGITAAL LESGEVEN
De werkbundel die de leerlingen door het hoekenwerk leidt, is zo opgesteld dat hij thuis op een
individuele manier kan worden uitgevoerd door de leerlingen. De proefjes zijn makkelijk uitvoerbaar
aan de hand van het stappenplan in de werkbundel en het zijn alledaagse materialen die nodig zijn om
de proefjes uit te voeren. Omdat het proefje met de zonneoven enkel kan worden uitgevoerd op een
zonnige dag, is hiervan een filmpje gemaakt. Dit filmpje kan u doorsturen naar de leerlingen en dan
kunnen ze alsnog de vragen in de bundel beantwoorden.
Door de proefjes en de verschillende filmpjes van het energiehuis van schooltv, verwerven en
verwerken de leerlingen de inhouden in deze les zelfstandig. Ook de weetjes en de artikels kan u
bezorgen aan de leerlingen. Op die manier kunnen leerlingen die erg geïnteresseerd zijn in duurzame
energie nog extra dingen te weten komen over het onderwerp.
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75 min.

LES 4: BEDREIGDE DIERSOORTEN IN DE WERELD
DOELEN
FOCUSDOEL IN DE LES
De leerlingen kunnen verwoorden waarom bepaalde dieren met uitsterven bedreigd worden en
welke acties organisaties zoals WWF ondernemen om de dieren te redden.

LESDOELEN
-

De leerlingen kunnen een creatief verhaal schrijven volgens de 4 belangrijke stappen in een
verhaal.
De leerlingen kunnen verwoorden dat vele dieren door menselijke activiteiten nu een bedreigde
diersoort vormen.
De leerlingen kunnen verwoorden hoe organisaties zoals WWF en zij individueel en in
klasverband kunnen helpen om de bedreigde dieren te beschermen.
De leerlingen kunnen een tekst schijven, rekening houdend met spelling, interpunctie en layout.

LEERPLANDOELEN ZILL
DOELEN TAAL
-

TOsn4 Bij het schrijven aandacht besteden aan zins- en tekststructuur, lay-out en beeldende
elementen, leesbaarheid, spelling en interpunctie
•

Aandacht besteden aan spelling en interpunctie:
o toepassen van inzichten over spelling en interpunctie
o verschillende spellingstrategieën flexibel toepassen
o hulpmiddelen voor spelling inzetten (bijvoorbeeld de schrijfwijze van woorden opzoeken of
werken met een spellingcorrector)
• Aandacht besteden aan de structuur van de boodschap:
o toepassen van inzichten over zins- en tekststructuur in eigen boodschappen
o feedback geven aan klasgenoten over zins- en tekststructuur van hun boodschappen
o aanpassen van eigen boodschappen a.d.h.v. inzichten over zins- en tekststructuur na het krijgen
van feedback

-

TOsn3 Een schriftelijke boodschap overbrengen
•

Vrij schrijven (over gevoelens, ervaringen, gedachten, verwachtingen)

DOELEN ENGAGEMENT VOOR DUURZAAM SAMENLEVEN
-

IVds4 Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een leefbare planeet
•
•

Ervaren en verwoorden in welke situaties de natuur en het milieu bedreigd zijn - uitdrukken op
welke manier hen dit raakt - kleur bekennen ten aanzien van de natuur- en milieuproblematiek
Zonder over elkaar te oordelen in dialoog gaan over natuur- en milieuproblemen en wat men daar
vanuit het eigen perspectief bij beleeft - de eigen rol met betrekking tot natuur- en milieukwesties in
de eigen omgeving onderzoeken

DOELEN WO
-

OWna7 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en het milieu
zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden
•

Onderzoeken en vaststellen welke factoren invloed hebben op het voortbestaan van de mens en van
plant- en diersoorten - aan de hand van voorbeelden uit de omgeving onderzoeken en vaststellen
hoe milieuproblemen ontstaan onder invloed van de mens - onderzoeken en vaststellen hoe hierbij
tegengestelde belangen kunnen spelen
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LEERPLANDOELEN OVSG
DOELEN WO
-

DL-WO-NAT-08.11 *De leerlingen zijn bereid zorgvuldig om te gaan met energie, papier, voedsel
en water.
DL-WO-NAT-08.09 De leerlingen sorteren hun afval op een correcte wijze.
WO-NAT-02.21 *De leerlingen zijn bereid om een bijdrage te leveren aan het in stand houden
van bedreigde plant- en diersoorten in hun omgeving.
WO-NAT-08.03 De leerlingen verwoorden waarom het noodzakelijk is zorg te dragen voor
dieren, planten en het milieu.

DOELEN TAAL
-

-

-

NL-SCH-DV-D01-07-02 De leerlingen kunnen de verschillende stappen van het schrijfproces
systematisch doorlopen.
NL-SCH-DV-D02-01-02 De leerlingen kunnen antwoorden op vragen in functie van het
beschrijven van een persoon.
NL-SCH-DV-D03-02-02-05 De leerlingen kunnen informatie ordenen in functie van de logische
verbanden: oorzaak en gevolg, probleem en oplossing.
NL-SCH-DV-D03-02-06 De leerlingen kunnen verzamelde informatie ordenen volgens inleiding,
midden en slot.
NL-SCH-DV-D04-01-04-01 De leerlingen kunnen overtollige herhalingen voorkomen door
gebruik te maken van verwijswoorden.
NL-SCH-DV-D04-01-04-02 De leerlingen kunnen overtollige herhalingen voorkomen door
gebruik te maken van synoniemen.
NL-SCH-DV-D04-02d-01 De leerlingen kunnen passend gebruikmaken van hoofdletters indien
het gaat om het eerste woord van een zin.
NL-SCH-DV-D04-02e-02-01 De leerlingen kunnen in functie van de doelstellingen SCH-DV-D0402e-01-01, -02 en -03 een oplossingsmethode hanteren voor de schrijfwijze van werkwoorden in
de tegenwoordige tijd
NL-SCH-DV-D04-02e-02-02 De leerlingen kunnen in functie van de doelstellingen SCH-DV-D0402e-01-01, -02 en -03 een oplossingsmethode hanteren voor de schrijfwijze van werkwoorden in
de verleden tijd.
NL-SCH-DV-D04-02e-02-03 De leerlingen kunnen in functie van de doelstellingen SCH-DV-D0402e-01-01, -02 en -03 een oplossingsmethode hanteren voor de schrijfwijze van het voltooid
deelwoord.

LEERPLANDOELEN GO!
DOELEN WO
-

3.2.3.13 ET WT 1.6 Met voorbeelden illustreren dat de mens de aanwezigheid van dieren
beïnvloedt.
3.2.8.11 ET WT 1.24 Aangeven dat bossen en wouden een essentiële rol spelen in het totale
milieustelsel (bijv. belang van het regenwoud).
3.2.4.8 ET WT 1.6 Aangeven dat natuurdomeinen noodzakelijk zijn om een aantal planten en
dieren op langere termijn te laten overleven.
3.2.4.7 ET WT 1.6 Enkele bedreigde diersoorten benoemen en de oorzaak van de bedreiging in
eenvoudige bewoordingen aangeven.
3.2.8.10 ET WT 1.24 Enkele voorbeelden geven van initiatieven uit de omgeving die het
natuurbehoud ondersteunen (bijv. natuurverenigingen, natuurreservaat, initiatieven naar
beschermde diersoorten …).
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DOELEN TAAL
-

1.2.3.87 ET 4.7 Enkele basisconventies toepassen voor het opstellen van een brief, een verslag
en een eigen verhaal.
1.2.3.114 Korte, eenvoudige verhalen en gedichten schrijven.
1.2.3.123 ET 4.4 Een verslag schrijven van een gebeurtenis, een behandeld project, een verhaal,
eigen belevenissen en ervaringen …:
•
•
•

-

de hoofdgedachte weergeven;
een logische opbouw gebruiken;
een inleiding en afronding schrijven.

1.2.3.136 ET 5.1 ET 5.2 ET 5.3 ET 5.4 Volgende schrijfstrategieën hanteren onder aansturing van
de leraar of met behulp van een stappenplan:
Voor het schrijven:
• het schrijfdoel bepalen;
• het publiek bepalen;
• woorden en ideeën over de inhoud van de schrijftaak verzamelen.
Tijdens het schrijven:
• hun gedachten onder woorden brengen in de vorm van woorden, zinnen en teksten;
• gebruik maken van schrijfconventies.
Na het schrijven:
• in interactie met anderen reflecteren op het schrijfproduct;
• het schrijfproduct reviseren qua inhoud, opbouw, stijl, spelling- en interpunctieregels;
• de tekst in een definitieve vorm schrijven;
• reflecteren op het schrijfproces en -product aan de hand van vastgelegde criteria.

-

1.2.3.55 ET 4.7 TBS ET 6.5 TBS ET 6.7 De werkwoordspelling toepassen in de tegenwoordige tijd.
1.2.3.56 ET 4.7 TBS ET 6.5 TBS ET 6.7 De werkwoordspelling toepassen in de verleden tijd.

LESVERLOOP
ORIËNTATIEFASE (10 min.)
Begin de les met het filmpje van schooltv te tonen over de zeeschildpad (https://schooltv.nl/video/dezeeschildpad-een-van-de-oudste-diersoorten-op-aarde/#q=bedreigde%20diersoorten). Bespreek dit filmpje kort met de
leerlingen. Dit kan u doen aan de hand van onderstaande vragen:
-

-

-

Wie is de grootste vijand van de zeeschildpadden?
Waarom? De mens is de grootste vijand omdat ze jagen
op de zeeschildpad vanwege het vlees, het vet en het
schild.
Wat wordt er nu al gedaan om de zeeschildpadden te
beschermen? Er zijn projecten om de zeeschildpadden te
beschermen. Zo zijn er eilanden waar niet gejaagd mag
worden en er zijn stranden waar geen mensen mogen komen zodat de schildpadden plaats hebben
om hun eieren te leggen.
Waarom is het belangrijk dat dit soort projecten er zijn en nog lang blijven? Omdat de
zeeschildpad een bedreigde diersoort is.

Vertel de leerlingen dat ze vandaag zullen leren waarom bepaalde dieren met uitsterven bedreigd
worden en welke acties organisaties zoals WWF ondernemen en zijzelf ondernemen om de dieren te
redden en zo de wereld te verbeteren.
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Vraag de leerlingen welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen aan bod komen in deze les? We
werken deze les rond doel 14, leven in het water, en doel 15, leven op het land. Verwoord de centrale
vraag van de les: Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat bedreigde diersoorten beschermd worden
en zo de wereld verbeterd? Stel volgende bijkomende vraag:
-

Waarom staan deze 2 doelen tussen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? Wat maakt dit zo
belangrijk om hieraan te werken tegen 2030? Het behoud van bossen en het proper houden van
de zee is erg belangrijk om de diersoorten en de biodiversiteit te beschermen.

LEERFASE 1: VERWERVINGSFASE (10 min.)
Bespreek met de leerlingen wat een bedreigde diersoort juist is. Dit kan u doen aan de hand van
volgende vragen:
-

Vanaf wanneer is een soort volgens jou een bedreigde diersoort? Een diersoort is bedreigd als het
voortbestaan van de dieren op het spel staat. Als er niets verandert, zal deze diersoort uitsterven
en niet meer bestaan.

Vertel de leerlingen dat er heel erg veel dieren met uitsterven
bedreigd
worden.
De
IUCN
is
een
internationaal
samenwerkingsverband dat zich bezighoudt met natuurbehoud en
het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Deze
natuurorganisatie heeft een rode lijst opgesteld. In deze lijst staan al
de planten- en diersoorten die bedreigd worden. Open het bordplan
(zie site en bijlage 4, les 4: bordplan les bedreigde diersoorten) en laat de leerlingen de vele dieren zien.
Vertel er duidelijk bij dat dit allemaal bedreigde diersoorten zijn. Laat de leerlingen de vele dieren
bekijken en enkele benoemen.

LEERFASE 2: VERWERVINGSFASE (20 min.)
VERDIEPING PANDA, JAGUAR, ZEESCHILDPAD, OLIFANT (15 min.)
De leerlingen gaan zich vervolgens verdiepen in 1 bepaalde
diersoort. Elke leerling krijgt een bundeltje waar het draait rond een
bepaalde bedreigde diersoort (jaguar, panda, olifant, zeeschildpad).
Samen met hun partner gaan ze meer te weten komen over dit dier,
waarom het bedreigd wordt en wat we kunnen doen om dit dier te
beschermen. Ze doorlopen samen oefening 1 tot en met oefening
3. Leerlingen die sneller klaar zijn, mogen al verder lezen wat de vervolgopdracht is. Als iedereen de
eerste 3 oefeningen heeft gemaakt, volgt er een korte klassikale bespreking aan de hand van het
bordplan, zodat de leerlingen meer te weten komen over de 4 diersoorten. De leerlingen
beantwoorden volgende vragen over de dieren die ze bestudeerd hebben:
-

Waar leeft jouw dier? Duid dit aan op de wereldkaart in de klas.
Waarom is het dier een bedreigde diersoort?
Hoe kunnen we het dier beschermen?

WAT KUNNEN WIJ DOEN? (5 min.)
De leerlingen hebben net geleerd dat er verschillende organisaties zijn die zich inzetten om deze dieren
te beschermen. Ook de leerlingen in de klas kunnen iets doen om de dieren te helpen. Aan de hand
van een woordenspin op het bordplan kunnen de leerlingen bespreken wat zij kunnen doen om
bedreigde dieren te helpen. Enkele voorbeelden van wat de leerlingen kunnen doen:
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-

Afval correct sorteren zodat het goed gerecycleerd kan worden
Thuis en in de klas geen wegwerpplastic gebruiken. Bv. een drinkbus mee naar school in plaats
van een plastic flesje
Papier met een witte achterzijde nog gebruiken als kladpapier
Gerecycleerd papier gebruiken in de klas
Acties zoals WWF steunen
Enkel papier gebruiken als het nodig is, zo moeten er minder bomen omgehakt worden
Doorvertellen aan familie en vrienden dat we zo weinig mogelijk wegwerpplastic mogen
gebruiken.

LEERFASE 3: VERWERKINGSFASE (30 min.)
Vervolgens gaan de leerlingen een creatief verhaal schrijven over hun wilde dier. Overloop met de
leerlingen kort oefening 4. Zo weet iedereen duidelijk wat er van hen verwacht wordt. Vertel hen kort
de 4 belangrijke stappen dat een verhaal moet bevatten. Dit kan u doen aan de hand van het bordplan
en de bijhorende hulpvragen.

Vervolgens krijgen de leerlingen de tijd om hun verhaal te schrijven. Ze maken oefening 4, 5 en 6.

SLOTFASE (5 min.)
De leerlingen reflecteren op de les door een antwoord te formuleren op de vraag: ‘Hoe kunnen we er
samen voor zorgen dat bedreigde diersoorten beschermd worden en zo de wereld verbeterd?’ Door
organisaties zoals WWF te steunen, door zelf goed ons afval te sorteren, door geen papier te
verspillen en door geen wegwerpplastic meer te gebruiken.

VOORWERP TOONTAFEL
Enkele foto’s van de bedreigde diersoorten en enkele verhalen worden bij op de toontafel gelegd.

DIFFERENTIATIE IN DE LES
EXTRA ONDERSTEUNING VOOR TAALZWAKKE LEERLINGEN
Voor leerlingen die het wat moeilijker hebben met taal, is er een andere werkbundel ter beschikking.
De inhoud is net hetzelfde als de werkbundel voor de taalsterke leerlingen, maar er is extra
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ondersteuning om het verhaal te kunnen schrijven. De alinea’s zijn reeds ingedeeld en er zijn 2
hulpfiches ter beschikking. Op de eerste hulpfiche staan hulpvragen zodat de leerlingen duidelijk
weten wat ze in welke alinea moeten schrijven en krijgen ze extra inspiratie. Op de tweede hulpfiche
staat een werkwoordschema dat ze kunnen gebruiken om een correcte tekst te schrijven.

EXTRA UITDAGING VOOR LEERLINGEN DIE SNELLER KLAAR ZIJN
De werkbundel is zo opgesteld dat leerlingen ook zelfstandig kunnen verder werken als ze sneller klaar
zijn met oefening 1, 2 en 3. Deze leerlingen kunnen alvast nadenken over de verhaallijn van hun eigen
verhaal.

NODIGE MATERIALEN
MATERIALEN DIE OP DE SITE STAAN
-

Bordplan bij de les (zie site en bijlage 4, les 4)
Werkbundels bedreigde diersoorten (zie site en bijlage 1, les 4)
Extra ondersteuning taalzwakke leerlingen (zie site en bijlage 2 les 4)
Verbetersleutel werkbladen (zie site en bijlage 3, les 4)

EIGEN MATERIALEN
-

Niet nodig

MOGELIJKHEDEN TOT AANPASSEN
-

Leerlingen wegwerpplastic van thuis laten meenemen en dit onderzoeken
Sneller aan het schrijven van het verhaal beginnen en op het einde van de les pas bespreken wat
de leerlingen kunnen doen om de dieren te beschermen.
Een leuke muzische verwerking op deze les kan een les drama zijn. Verdeel de leerlingen in
groepjes van 4 leerlingen. Laat ze 1 zelfgeschreven verhaal uitkiezen. In het verhaal selecteren ze
4 verschillende scènes die belangrijk zijn in het verloop van het verhaal. Vervolgens zetten ze deze
scènes om in een tableau vivant. Op het einde van de les presenteren de leerlingen hun verhaal
in de vorm van 4 verschillende stilstaande schilderijen.

DIGITAAL LESGEVEN
De werkbundels zijn zo gemaakt dat de leerlingen deze op zelfstandige basis moeten kunnen invullen.
Een bijhorend filmpje met een uitleg over wat een bedreigde diersoort is en welke 4 stappen belangrijk
zijn in een verhaal, zijn handig als de leerlingen van thuis uit deze les volgen. Ze kunnen dan alles over
de 4 verschillende bedreigde diersoorten te weten komen en vervolgens 1 dier eruit te kiezen om een
verhaal over te schrijven. Dit verhaal kunnen ze vervolgens aan u bezorgen door een foto door te
sturen of het document in te scannen.
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100 min.

LES 5: ENGAGEMENT VAN ORGANISATIES
DOELEN
FOCUSDOEL IN DE LES
De leerlingen kunnen verwoorden hoe de organisaties Broederlijk Delen, Unicef, Artsen Zonder
Grenzen, Amnesty International en Make a wish de wereld verbeteren.

LESDOELEN
-

De leerlingen kunnen verwoorden wat het doel is van de organisaties Broederlijk delen, Unicef,
Artsen Zonder Grenzen, Amnesty international en Make a wish.
De leerlingen kunnen voorbeelden opsommen van acties die organisaties ondernemen om de
wereld te verbeteren.
De leerlingen kunnen verwoorden waarom ze zich wel of niet willen engageren voor een
bepaalde organisatie.

LEERPLANDOELEN ZILL
DOELEN RK-GODSDIENST
-

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
•
•
•
•
•

Enkele nationale en internationale acties leren kennen, waarin mensen zich engageren
Zich informeren over dergelijke engagementen: bron, doel, inspiratie, middelen, reacties …
In getuigenissen van geëngageerde mensen lezen of horen wat hen beweegt: verontwaardiging,
protest, gevoeligheid voor iets, innerlijke dwang, morele wet
Zien dat mensen zich vanuit verschillende overtuigingen engageren door een vorm van zelfgave
Zien hoe mensen iets goeds kunnen doen voor een ander, ook zonder er iets voor terug te vragen

DOELEN WO
-

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

-

OWsa5 De ongelijke verdeling van welvaart en het onderscheid tussen welvaart en welzijn
onderzoeken en illustreren en solidariteit waarderen
•

-

Ervaren, onderzoeken en vaststellen en uitdrukken hoe welvaart ongelijk verdeeld is in de eigen
omgeving, in België en in verschillende landen in de wereld
~ illustreren hoe mensen op verschillende manieren welvaart of bezit verwerven
~ herkennen van oneerlijke vormen van verwerven van welvaart
~ respect tonen voor mensen die op een eerlijke wijze welvaart verwerven

OWsa8 Het belang van de fundamentele rechten van de mens en de rechten van het kind
illustreren en daarbij ervaren en inzien dat rechten en plichten complementair zijn
•

-

Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe verenigingen en instellingen kunnen bijdragen aan een
betere samenleving en daarover met elkaar in interactie gaan
~ het nut en het belang aangeven van collectieve voorzieningen waarvoor de overheid zorg draagt
illustreren 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

Illustreren wat rechten en plichten zijn
~ kennis maken met de fundamentele rechten van de mens en de rechten van het kind
~ -in interactie gaan over het belang van deze rechten voor iedereen
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DOELEN SAMENWERKEN
-

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

DOELEN MEDIA
-

MEge3: Mediacontent verwerken
•

Mediacontent ordenen, verbinden en samenvatten
~ Steeds complexere mediacontent, afgestemd op interesse, (ruimere) leefwereld en
verwerkingsniveau, verwerken.

LEERPLANDOELEN OVSG
DOELEN WO
-

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,…
~ ET WO 4.15: kunnen illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven om
het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.

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

DOELEN MEDIA
-

MV- MED- MO- 4.3: De kinderen kunnen de inhoud van mediaproducten met eigen woorden
vertellen.

LEERPLANDOELEN GO!
DOELEN WO
-

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.
3.1.2 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.

DOELEN MEDIA
-

7.1.2/ ICT 1, 4: Bereid zijn om media te gebruiken bij het leren.
7.3.7 Informatie vinden en/of verwerken
• ICT 6 Informatie in aangereikte bronnen zoeken.

DOELEN RK-GODSDIENST
Derde cyclus: verantwoordelijkheid, engagement
-

Kinderen verkennen verschillende vormen van engagement in hun eigen leefwereld en in de
grote wereld.
•

Zelf vertellen over mensen die zich inzetten voor allerlei activiteiten
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•
•
•

-

Enkele nationalen en internationale acties leren kennen waarin mensen zich engageren
Zich informeren over dergelijke engagementen: bron, doel, inspiratie, middelen, reacties
Een genuanceerd waardeoordeel over zulke engagementen met elkaar bespreken

Kinderen herkennen in het engagement van mensen het antwoord op een uitdaging die van
binnen en/of van buiten kan komen
•

In getuigenissen van geëngageerde mensen lezen of horen wat hen beweegt: verontwaardiging,
protest, gevoeligheid voor iets, innerlijke dwang, morele wet…
Proberen te verwoorden vanuit welke kracht en motivatie zijzelf zich voor iets inzetten

•

DOELEN NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER
-

Themaveld 1: identiteit - procesdoelen
•

-

Themaveld 1: identiteit – identiteit en de bescherming ervan
•

-

PD 4 Verantwoordelijkheid - De leerlingen kunnen een gevoel van solidariteit zichtbaar/hoorbaar
maken met kinderen van wiens rechten geschonden worden.

Themaveld 2: vrijzinnig humanisme – recht op een waardig leven
•

-

PD 4 verantwoordelijkheid - De leerlingen staan open voor de verscheidenheid onder mensen.

Themaveld 1: identiteit - kinderjaren
•

-

PD 4 verantwoordelijkheid - De leerlingen kunnen de identiteit van anderen respecteren.

PD5 Zingeving - Bereid zijn om het recht op een waardig leven van mens, dier, plant en natuur te
respecteren en te implementeren in z’n levenshouding.

Themaveld 3: samenleven, democratie en burgerschap - kinderrechten
•
•
•
•
•
•

PD 3 Humaniseren – Zich kunnen inleven in situaties van kinderen van wie de rechten
ontkend/geschonden worden
PD 1 Autonomie – Inzien dat schendingen van kinderrechten overal in de wereld voorkomen
PD2 Moreel denken – Nadenken, dialogeren en komen tot een mening over de consequenties van
het al dan niet hebben van kinderrechten
PD 2 Moreel denken – Komen tot een eigen inzicht in en mening over armoede en hoe dit te
bestrijden en te voorkomen
PD 4 Engagement – Bereid zijn acties te steunen die maatschappelijke problemen onder de aandacht
brengen.
PD 4 Engagement – Bereidheid om acties te steunen van humanitaire organisaties

LESVERLOOP
ORIËNTATIEFASE (10 min.)
INLEIDENDE QUIZ – VOORKENNIS TESTEN
Open de quiz via volgende link: https://learningapps.org/display?v=pi7rbartt20 Laat één of enkele
leerlingen naar voren komen. Met behulp van de klasgroep proberen ze de juiste namen van
organisaties te koppelen aan het juiste logo. Als ze klaar zijn, drukken ze op de blauwe knop onderaan
en worden de antwoorden gecontroleerd. Indien de leerlingen veel fouten gemaakt hebben, bespreek
dan kort de correcte antwoorden.
Vertel vervolgens dat de leerlingen deze les in groepjes een van deze organisaties gaan ontdekken.
Tijdens de vorige les hebben ze reeds geleerd over de organisatie WWF. Vraag wat het doel was van
de organisatie WWF. Deze organisatie komt op voor de dieren en wil de dieren beschermen. Licht toe
dat ze vandaag meer gaan leren over organisaties die zich inzetten voor het beschermen van mensen
en
mensenrechten.
Omdat
deze
organisaties
rond
verschillende
duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen werken, is het moeilijk om er eentje uit te nemen. Maak duidelijk dat ze
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op het einde van de les moeten kunnen antwoorden op volgende centrale vraag: Waarom zorgen deze
organisaties ervoor dat de wereld verbetert?

LEERFASE 1: VERWERVINGSFASE (15 min.)
INFORMATIE OPZOEKEN
Verdeel de leerlingen zodat er 5 groepen ontstaan. Elke groep krijgt een werkblad (zie site en bijlage
1, les 5: werkbladen organisaties) waarop ze enkele vragen moeten beantwoorden over hun
organisatie. Ze zoeken deze informatie op het internet. Via een zelfgemaakte site kunnen de leerlingen
de opdracht herlezen en komen ze op de correcte site terecht. Elk groepje opent volgende site:
http://organisaties-die-de-wereld-verbeteren.weebly.com/
Loop rond tussen de leerlingen en help waar nodig. De leerlingen leren hun organisatie goed kennen.
Inhoud organisaties
Amnesty International
Amnesty International streeft de naleving van alle mensenrechten na. Deze organisatie verbetert de
wereld door jaarlijks een schrijfmarathon te organiseren om mensen massaal brieven te laten schrijven
tegen onrecht. Dit doen ze om de mensen die worden opgesloten omwille van hun strijd voor
mensenrechten een hart onder de riem te steken en om overheden die hen hebben opgesloten onder
druk te zetten en duidelijk te maken dat het niet kan dat mensen zomaar in de gevangenis worden
gezet. In 2019 zijn er meer dan 64 000 brieven geschreven.
Artsen Zonder Grenzen
Artsen Zonder Grenzen verleent hulp aan slachtoffers van oorlogen, van rampen, en van epidemieën.
Ze bieden medische zorg aan mensen in nood. Tijdens de coronacrisis hebben ze veel hulp verleent.
Ze voorzien opvangplaatsen voor daklozen en migranten infectiepreventie geven, capaciteit van
ziekenhuisbedden uitgebreid, triageposten oprichten, vertellen aan rusthuispersoneel hoe ze
patiënten kunnen isoleren en andere bewoners beschermen, psychologische ondersteuning bieden
aan verpleegsters, schorten ontsmetten zodat ze kunnen hergebruikt worden…
Unicef
Unicef is het kinderfonds van de Verenigde Naties. Ze strijden voor kinderen en hun rechten in de
wereld. Ze doen erg veel dingen om de wereld te verbeteren. Enkele voorbeelden zijn:
sensibiliseringscampagnes houden rond ebola, installeren van waterpunten en toiletten in dorpen en
scholen, lespakketten ontwikkelen over hygiëne, oprichten van scholen… Gezondheid, Hiv/aids en
kinderen, een gezonde en veilige omgeving, voeding, onderwijs, bescherming en gelijke kansen zijn de
7 prioriteiten voor Unicef. Het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties, duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen en de millenniumdoelen zijn de inspiratiebronnen van Unicef.
Broederlijk Delen
Broederlijk Delen strijdt tegen armoede en ongelijkheid op het platteland. Ze doen heel veel dingen
om de wereld te verbeteren. Enkele voorbeelden zijn: mensen informeren, sensibiliseren en aanzetten
tot actie, boeren en boerinnen nieuwe kennis en duurzame technieken bijbrengen… Broederlijk Delen
werkt rond 3 thema’s: recht op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen en inspraak en
vrede.
Make-A-Wish
Make-A-Wish vervult wensen van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende medische
aandoening om hen kracht te geven de strijd tegen de ziekte verder te zetten. Dit kunnen ze doen
dankzij de medewerking van meer dan 120 vrijwilligers verspreid over Vlaanderen en dankzij de steun
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via giften. Deze organisatie verbetert de wereld door wensen van zieke kinderen te vervullen. Zo laten
ze kinderen indoor skydiven, naar de brandweer gaan, Kapitein Winokio ontmoeten…

LEERFASE 2: VERWERKINGSFASE (15 min.)
AFFICHE ONTWERPEN
Vervolgens gaan de leerlingen een poster of affiche maken die past bij hun organisatie. Aan de hand
van deze affiches gaan ze aan de andere leerlingen hun organisatie presenteren. Het is dus erg
belangrijk dat de naam van de organisatie, het logo (zie site en bijlage 3, les 5: logo’s organisaties), het
doel en enkele acties op de affiche staan. Verder moet de poster er ook aantrekkelijk uitzien. Dit
kunnen de leerlingen doen door met kleuren te werken, krant- en tijdschriftartikels uit te knippen,
prenten op de plakken…

LEERFASE 3: VERWERKINGSFASE (30 min.)
PRESENTEREN VAN ORGANISATIES
De leerlingen komen vooraan in de klas de organisatie presenteren waar zij informatie over hebben
opgezocht. Dit doen ze aan de hand van hun zelfgemaakte affiche. Tijdens het presenteren gebruiken
ze de affiche om te verduidelijken wat het doel is van de organisatie en wat ze allemaal doen om de
wereld te verbeteren. Verduidelijk kort de aandachtspunten tijdens het presenteren.
Na elke presentatie bespreekt u kort de inhoud die aan bod gekomen is. Dit kan u doen aan de hand
van volgende vragen:
-

Wat vond je goed aan de presentatie?
Vat in je eigen woorden samen wat het doel is van deze organisatie.
Hoe maakt deze organisatie de wereld beter? Welke acties ondernemen ze om de wereld iets
mooier te maken?

Wat moet er zeker op de poster/affiche staan?
- naam organisatie + logo
- doel van de organisatie
- Hoe heeft deze organisatie de wereld verbeterd? Schrijf enkele acties op!
- Maak de poster aantrekkelijk door met kleur te werken, krantenknipsels of prenten, ... te gebruiken
Waar moeten we op letten tijdens de presentatie?
- Zorg ervoor dat iedereen aan bod komt tijdens de presentatie.
- Gebruik de poster tijdens het presenteren door dingen aan te wijzen.
- Spreek luid en duidelijk.

SLOTFASE (5 min.)
Bespreek met de leerlingen het antwoord op de centrale vraag: Waarom zorgen deze organisaties
ervoor dat de wereld verbetert? Deze organisaties ondernemen heel veel acties om mensen met elkaar
te verbinden en te helpen. Ook wij kunnen helpen door een gift te doneren aan de organisaties. Elke
organisatie biedt hulp op een iets andere manier, maar het hoofddoel is hetzelfde: ervoor zorgen dat
de rechten en basisbehoeften van mensen gerespecteerd worden.
Hang de posters en affiches die de leerlingen gemaakt hebben aan de toontafel. Op die manier kunnen
de leerlingen tijdens vrije momenten de posters van medeleerlingen beter gaan bekijken. Tijdens het
reflectiemoment wordt teruggekeken naar de verschillende posters.

VOORWERP TOONTAFEL
De posters die de leerlingen gemaakt hebben kan u aan de toontafel hangen.
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DIFFERENTIATIE IN DE LES
TEMPODIFFERENTIATIE
Voor elke groep is er een sneller-klaar-opdracht voorzien op het werkblad. Als er na het maken van
deze opdracht nog tijd over is, kunnen de leerlingen een quizblad gaan halen op de toontafel over de
werelddoelen.

NODIGE MATERIALEN
MATERIALEN DIE OP DE SITE EN IN BIJLAGE STAAN
-

Link naar algemene site → zie hierboven
Logo’s van de verschillende organisaties (zie site en bijlage 3, les 5)
Werkbladen voor de leerlingen (zie site en bijlage 1, les 5)
Verbetersleutel werkbladen (zie site en bijlage 2, les 5)
Link naar quiz → zie hierboven

EIGEN MATERIALEN
-

Scharen, lijm
Computers/laptops voor de leerlingen
Kranten en tijdschriften
Grote A3 papieren (1 per groep)
Versiermaterialen (kleurpotloden, lintjes…)

MOGELIJKHEDEN TOT AANPASSINGEN
-

-

U kan de leerlingen digitaal laten presenteren aan de hand van een PowerPoint. Het nadeel van
deze presentatievorm is dat slechts 1 leerling kan typen en opzoeken op de computer. Hierdoor
zou het kunnen dat sommige leerlingen minder betrokken zijn bij de les. Indien u veel computers
of laptops ter beschikking heeft op school, is dit wel een leuke manier om de organisaties voor te
stellen.
Meer organisaties aan bod laten komen om kleinere groepen te kunnen maken. Indien u hiervoor
kiest, gaat u meer tijd nodig hebben dan 75 minuten.
Werken met expertgroepen aan de hand van het fruitslasysteem. U verdeelt de leerlingen in
groepen en ze worden expert in één bepaalde organisatie. Iedereen die in dezelfde groep zit krijgt
hetzelfde stuk fruit op een kaartje. Vervolgens worden de leerlingen gemixt en wordt er fruitsla
gemaakt. Op die manier zit er in elk nieuw groepje iemand die expert is in één organisatie. De
leerlingen vertellen over de organisatie waar zij over geleerd hebben en beantwoorden vragen
van medeleerlingen. Zo weet iedereen al de informatie over elke organisatie.
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50 min.

LES 6-WO: DE MEDISCHE SECTOR VERBETERT DE
WERELD
DOELEN
FOCUSDOEL IN DE LES
De leerlingen kunnen verwoorden welke mensen in een gezondheidscrisis bijdragen aan een betere
wereld.

LESDOELEN
-

De leerlingen kunnen een antwoord geven op inhoudelijke vragen over het coronavirus en de
medische sector.
De leerlingen kunnen op een open en respectvolle manier hun eigen mening geven over
beroepen en vrijwilligers die centraal staan tijdens een gezondheidscrisis.
De leerlingen kunnen zich inleven in verschillende cruciale rollen tijdens een gezondheidscrisis
en dit expressief uiten aan medeleerlingen.
De leerlingen kunnen enkele voorbeelden opsommen van een vooruitgang in de medische
sector die de wereld heeft verbeterd.
De leerlingen kunnen samenwerken om zo het spel op een correcte manier te spelen.

LEERPLANDOELEN ZILL
DOELEN WO
-

OWsa1 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen op verschillende manieren
samenleven en groepen vormen
In betekenisvolle contexten herkennen, illustreren en vergelijken:
•
•

-

OWti5 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe de werkelijkheid verandert en de
kennis erover evolueert in de tijd
•

-

doelen die groepen nastreven (religieuze, etnische, economische, ecologische … )
waarden en normen van specifieke groepen

Waarnemen, onderzoeken en illustreren hoe dagelijkse gebruiksvoorwerpen, technische systemen ,
kleding, gebouwen ... evolueren in de tijd

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

DOELEN MUZISCHE VORMING
-

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

DOELEN SAMENWERKEN
-

SErv3 Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk
doel
•

Op een gezonde manier omgaan met competitie - elkaar aanmoedigen
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LEERPLANDOELEN OVSG
DOELEN WO
-

-

-

DL-WO-MEN-01.24 De leerlingen weten dat het eigen gedrag gevolgen heeft voor zichzelf en
voor de andere(n).
DL-WO-TEC-03.04 De leerlingen illustreren dat technische realisaties worden ontwikkeld om
aan maatschappelijke behoeften te voldoen.
DL-WO-TIJD-01.10 De leerlingen kunnen binnen het weekverloop vooruit- en terugblikken op
elementen uit de actualiteit.
WO-TIJD-51 De leerlingen kunnen aan de hand van eenvoudig, aan hun niveau aangepast
bronnenmateriaal aspecten van het leven van mensen in een andere tijd reconstrueren en
overeenkomsten en verschillen met het eigen leven aangeven.
WO-TIJD-52d De leerlingen kunnen illustreren dat een herkenbare actuele toestand door de
geschiedenis beïnvloed werd en in de loop der tijden evolueerde over situaties i.v.m. de ruimere
leef- en beleefwereld.
WO-TIJD-63 De leerlingen betonen belangstelling voor het verleden, heden en toekomst, hier en
elders.
WO-MNS-SC-1.3.2 De leerlingen begrijpen dat samenwerken noodzakelijk kan zijn om een
bepaald doel te bereiken.

DOELEN MUZISCHE VORMING
-

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)

LEERPLANDOELEN GO!
DOELEN WO
-

-

-

ET WT 1.19 Voorbeelden geven van voorzorgsmaatregelen (bijv. inentingen, medicatie, voeten
ontsmetten na het zwemmen …) om besmettelijke ziektes, parasieten en ongevallen te
voorkomen (bijv. luizen, teken, hiv …).
ET MM 3.9* De leerlingen tonen belangstelling voor het verleden, heden en toekomst, hier en
elders.
ET WT 2.17/ET MM 5.1 Effecten van technische systemen op het dagelijks leven en de
samenleving illustreren. Welke effect heeft het technisch systeem op ons dagelijks leven, op de
samenleving?
LOET SV 1.2 Waardering uitdrukken en respect tonen voor het werk van mensen uit hun
omgeving.
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.

DOELEN MUZISCHE VORMING
-

4.5.1. 4.3, 6.3 6.4*Durven hun eigen expressiestijl en creatieve uitingen tonen.
4.5.2. 6.2 1.4*, 6.1* Plezier beleven aan het experimenteren en improviseren.

DOELEN SAMENWERKEN
-

3.1.2. LOET SV 1.5 Een taak binnen de groep op een verantwoordelijke wijze oppakken.
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VOORAF
Geef de leerlingen de opdracht om een artikel dat gaat over corona mee naar de klas te nemen en dit
vooraf thuis al te lezen zodat ze goed weten wat de inhoud van het artikel is.

LESVERLOOP
ORIËNTATIEFASE (15 min.)
Open het bordplan (zie site en bijlage 4, les 6: bordplan les
6) en toon de artikels over de coronaperiode aan de
leerlingen. Vraag de leerlingen om ook hun artikel op de
bank te nemen. Per 2 mogen ze kort bespreken waarom ze
voor dat artikel hebben gekozen en vertellen wat er in hun
artikel staat. Duid na 5 minuutjes enkele leerlingen aan om
klassikaal het onderwerp aan te kaarten. Dit kan u doen
aan de hand van volgende vragen:
-

Waarover gaat jouw artikel?
Waarom heb je ervoor gekozen om dat artikel over corona mee naar de klas te nemen?
Wie heeft er een gelijkaardig artikel meegenomen?

Kom samen met de leerlingen tot het besluit dat de artikels gaan over 4 verschillende onderwerpen
binnen het thema corona: beroepen, vrijwilligers en acties, feiten over corona en medische
vooruitgang die erbij komt kijken (bv. de vooruitgang in het ontwikkelen van een vaccin). Vertel de
leerlingen dat ze over deze verschillende onderwerpen zaken gaan bijleren in deze les. Koppel
vervolgens terug naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Dit kan u doen aan de hand van
onderstaande vragen:
-

Rond welk duurzaam ontwikkelingsdoel gaan we deze les werken? Doel 3: goede gezondheid en
welzijn
Wat houdt dit in? Het verzekeren van een goede gezondheidszorg voor iedereen en welvaart
promoten voor alle leeftijden.
Waarom is het erg belangrijk dat we aan dit doel werken? Waarom is het zo belangrijk dat
iedereen altijd toegang heeft tot de nodige gezondheidszorg?

Verwoord de centrale vraag van de les: Hoe kunnen we samen werken aan een goede gezondheid
voor iedereen?

LEERFASE 1: VERWERVINGSFASE (5 min.)
Verdeel de leerlingen in groepjes van 4 leerlingen. Samen spelen ze een bordspel waar ze weetjes,
inhoudsvragen, ervaringsvragen en doe-opdrachtjes zullen lezen, beantwoorden en uitvoeren. Door
dit spel te spelen, leren ze dingen bij over gezondheidszorg, essentiële beroepen tijdens een pandemie,
mooie initiatieven van vrijwilligers en enkele feiten over het virus.
Vertel de leerlingen dat het een eenvoudig spel is met een boekje waar de spelregels in opgeschreven
staan. Weten ze iets niet of twijfelen ze, nemen ze zelfstandig het boekje erbij. De jongste leerling mag
beginnen en dobbelt met de dobbelsteen. Hij of zij zet zijn pion verder en neemt een kaartje in de
overeenkomstige kleur. Kan de leerling de vraag juist beantwoorden of de opdracht juist uitvoeren,
dan mag zijn pion blijven staan. Geeft hij of zei een fout antwoord, moet de pion terug verplaatst
worden naar de eerdere positie. Als een leerling op een symbooltje komt, trekt de leerling een kans
kaartje. Dit kan positief of negatief zijn.
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Wijs de leerlingen erop dat het belangrijk is dat ze het spel eerlijk spelen en goed samenwerken.
Telkens wanneer er iets uitgebeeld wordt, moet iedereen van de groep ook effectief zijn best doen om
het juiste antwoord te raden. Lukt dit niet, dan kan de leerkracht ingrijpen door de leerling hierop aan
te spreken.

LEERFASE 2: VERWERVING- EN VERWERKINGSFASE (25 min.)
De leerlingen spelen het spel ‘monsterlijke microben’. Dit doen ze aan de hand van het spelbord, de
spelregels, de kaartjes, een dobbelsteen, pionnen en een zandlopertje.

SLOTFASE (5 min.)
Reflecteer samen met de leerlingen op het bordspel en de les door samen een antwoord te
formuleren op de centrale vraag die op de achterkant van het duurzame ontwikkelingsdoelstelling
‘goede gezondheid en welzijn’
-

Hoe kunnen we samen werken aan een goede gezondheid voor iedereen en zo de wereld
verbeteren? Door te beseffen dat dokters, verpleegkundigen, kinesisten… een erg belangrijke rol
spelen in onze gezondheidzorg en dit ook te respecteren, door zelf initiatieven te ondernemen om
mensen te helpen, door dierbaren goed te verzorgen, door binnen te blijven en de regels op te
volgen tijdens de lockdown periode…

VOORWERP TOONTAFEL
Het spelbord, de kaartjes en de spelregels worden bij op de toontafel gelegd.

DIFFERENTIATIE IN DE LES
TEMPODIFFERENTIATIE
Groepjes die het spel uitgespeeld hebben, kunnen het spel nog een tweede keer spelen of kunnen een
quizblad gaan halen op de toontafel. Er zijn genoeg kaartjes voorzien zodat de leerlingen het spel 2
keer kunnen spelen zonder dat ze al de antwoorden al kennen. Als er nog tijd over is, kunnen de
leerlingen een quizblad gaan halen op de toontafel over de werelddoelen.

NODIGE MATERIALEN
MATERIALEN DIE OP DE SITE STAAN
-

Spelbord (zie site en bijlage 1, les 6)
Vragenkaartjes voor op het spelbord (zie site en bijlage 3, les 6)
Werelddoelenslinger (zie site en bijlage 1, les 1)
Bordplan bij de les (zie site en bijlage 4, les 6)
Spelregels (zie site en bijlage 2, les 6)

EIGEN MATERIALEN
-

Dobbelsteen
Kleine zandlopertjes van 1 minuut
Kleine pionnen

MOGELIJKHEDEN TOT AANPASSINGEN
-

Enkele belangrijke vragen die op de vragenkaartjes staan klassikaal bespreken met de leerlingen.
Antwoorden op vragen opzoeken in actuele artikels.
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DIGITAAL LESGEVEN
Het spel moet met minstens 2 personen gespeeld worden. Indien dit mogelijk is, kan de leerling dit
spel thuis spelen met een gezinslid. Aan de hand van de spelregels kunnen ze zelfstandig aan de slag.
Indien dit niet mogelijk is, kunnen de leerlingen de alternatieve les voor thuisonderwijs volgen.

ALTERNATIEVE LES VOOR THUISONDERWIJS
STAP 1: FILMPJE BEKIJKEN
De leerling bekijkt thuis het actuele filmpje over het coronavisus en beantwoorden hier enkele
vraagjes over. https://www.ketnet.be/karrewiet/10-april-2020-corona-in-de-wereld

STAP 2: ONLINE SPEL SPELEN
De leerling maakt de online oefeningen ter vervanging van het gezelschapsspel.
Oefening 1: inhoudsvragen Corona – quiz
Bezorg deze link aan de leerlingen: https://learningapps.org/display?v=ppe9dmhjn20 Ze kunnen
zelfstandig deze quizvragen beantwoorden. Het zijn dezelfde vragen als de inhoudsvragen die op de
vragenkaartjes van het spel staan.

STAP 3: KAARTJES TREKKEN
De ervaringsvragen en de weetjes zijn moeilijk te verwerken in een online oefening. De leerling kan
deze vragen toch beantwoorden door de kaartjes af te drukken en een vraag te trekken en vervolgens
te beantwoorden. U kan er ook voor kiezen om de leerling met een dobbelsteen (kan ook via een online
dobbelsteen) te laten gooien en het aantal ogen op de dobbelsteen te koppelen aan een bepaalde
vraag.

EVALUATIE EN REFLECTIE NA HET THEMA
Wanneer u samen met de leerlingen heel het thema hebt doorlopen, staat er van elke les iets op de
toontafel. Om te reflecteren op het thema ‘samen werken aan een betere wereld’, kan u de
toontafel gebruiken. Neem zelf een willekeurig voorwerp vast of laat enkele leerlingen voorwerpen
vastnemen of aanwijzen. Vervolgens kan u aan de hand van onderstaande vragen reflecteren op het
thema:
-

Wat heb je hierover geleerd?
Aan welke les kan je dit voorwerp koppelen?
Wat heb je geleerd in die les?
Wat verliep moeizaam? Wat verliep gemakkelijk?
Aan welk duurzaam ontwikkelingsdoel kan je het voorwerp linken en waarom?
Wat kan jij doen om mee te helpen aan het bereiken van dit duurzame ontwikkelingsdoel?

37

Literatuurlijst
BOEK
Bouckaert, G. & Van Ranst, M. (2020). Monsterlijke microben. Tielt: Lannoo.

HANDLEIDING
Perspective 2030. (2019, november). Teach for SDG’s: een inspiratiegids rond duurzame
ontwikkelingsdoelen voor scholen. [Handleiding]. Uitgeverij: Perspective 2030
WWF-Vlaanderen vzw. (2014). Ontdek het wilde Europa en word een beestige klas: handleiding voor
de beestige leerkracht. [Handleiding]. Sint-Pieters-Leeuw: Claes-Roels Printing.
WWF-Vlaanderen vzw. (2015). Energiedoos. [Handleiding]. Brussel: WWF-Vlaanderen vzw.

KRANTENARTIKEL
Avh (2020, 23 april). Experimentele behandeling in UZ Gent slaat aan: kritieke coronapatiënt boekt
uitzonderlijke vooruitgang. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op 18 april 2020 via
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/experimentele-behandeling-in-uz-gent-slaat-aan-kritiekecoronapatient-boekt-uitzonderlijke-vooruitgang~ae03a64d/
Biogas -E vzw (2016, 26 april). Weg te gooien marsrepen leveren alsnog energie. Biogas-E platform.
Geraadpleegd op 8 april via https://www.biogas-e.be/node/676
Coppens, M. (2019, 25 juni). Met deze zonne-auto cruise je probleemloos naar het zuiden.
Prijskaartje: 119 00 euro. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op 23 april 2020 via
https://www.hln.be/auto/met-deze-zonne-auto-cruise-je-probleemloos-naar-het-zuiden-prijskaartje119-000-euro~a70bdd95/
Emz (2020, 27 april). Vrijwilligers starten platform om samen mondmaskers te maken. Het Laatste
Nieuws. Geraadpleegd op 18 april 2020 via https://www.hln.be/in-de-buurt/zoersel/vrijwilligersstarten-platform-om-samen-mondmaskers-te-maken~aa27c111/
MAA (2020, 9 maart). Wereldwijde CO2-uitstoot daalt met 2 procent: “Hoopvol, maar niet
voldoende”. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op 14 april 2020 via
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/wereldwijde-co2-uitstoot-daalt-met-2-procent-hoopvolmaar-niet-voldoende~ab3cea54/
PDJ (2018, 29 januari). Biogas uit zeewier. EOS wetenschap. Geraadpleegd op 8 april 2020 via
https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/biogas-uit-zeewier
Selleslagh, D. (2019, 23 april). Isoleer uw woning nu tegen bodemprijzen. De Tijd. Geraadpleegd op 8
april 2020 via https://www.tijd.be/netto/vastgoed/isoleer-uw-woning-nu-tegenbodemprijzen/10118944.html
Torck, L. (2020, 12 april). Verpleegkundige doet oproep aan corona-overtreders: ‘Jullie maken het
ondraaglijk’. De Standaard. Geraadpleegd op 18 april 2020 via
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200412_04920876

38

WEBSITE
Amnesty International België (2019). Amnesty International. [Website]. Geraadpleegd op 28 april
2020 via https://www.amnesty-international.be/
Artsen Zonder Grenzen vzw (2020). Artsen Zonder Grenzen. [Website]. Geraadpleegd op 28 april
2020 via https://www.msf-azg.be/nl
Broederlijk Delen (z.d.) Broederlijk Delen. [Website]. Geraadpleegd op 28 april 2020 via
https://www.broederlijkdelen.be/nl
Djapo. (z.d.). Djapo. [Website]. Geraadpleegd op 23 april 2020 via https://djapo.be/sdgs-derdegraad/
Duurzaamheid. (2020, 19 februari). Wikikids. Geraadpleegd op 29 april 2020 via
https://wikikids.nl/Duurzaamheid
Energie. (2019, 3 november). Wikikids. Geraadpleegd op 29 april 2020 via https://wikikids.nl/Energie
Energieleveranciers (2020). Energieleveranciers.be. [Website]. Geraadpleegd op 12 april 2020 via
https://www.energieleveranciers.be/7-belangrijkste-weetjes-over-windmolens/#.Xq_dW6gzZPY
Fossiele brandstoffen. (2020, 4 februari). Wikikids. Geraadpleegd op 29 april 2020 via
https://wikikids.nl/Fossiele_brandstoffen
Isolatie-Weetjes (z.d.) Isolatie-Weetjes. [Website]. Geraadpleegd op 8 april 2020 via
https://www.isolatie-weetjes.be/
Kruit. (2018). Klascement. [Website]. Geraadpleegd op 28 april 2020 via
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/80154/go-goals-bordspel-duurzameontwikkelingsdoelstellingen/?previous
Make-A-Wish Belgium-Vlaanderen vzw (z.d). Make-A-Wish. [Website]. Geraadpleegd op 28 april
2020 via https://www.makeawish.be/home/
Milieu centraal (z.d.) Milieu centraal. [Website]. Geraadpleegd op 15 april 2020 via
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/windenergie/
Milieu centraal (z.d.) Milieu centraal. [Website]. Geraadpleegd op 15 april 2020 via
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/waterkracht/
Ntr (2017, 11 september). Schooltv. [Website]. Geraadpleegd op 7 april 2020 via
https://schooltv.nl/link/energie-in-en-rondom-het-huis/#q=energie
Stuwdam. (2020, 1 maart). Wikipedia. Geraadpleegd op 8 april 2020 via
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stuwdam
United Nations (2020). Go goals! [Website]. Geraadpleegd op 25 april via https://go-goals.org/nl/
Vrt – Ketnet (2020). Karrewiet. [Website]. Geraadpleegd op 2 mei 2020 via
https://www.ketnet.be/karrewiet/10-april-2020-corona-in-de-wereld
Windmolen. (2019, 18 januari). Wikikids. Geraadpleegd op 29 april 2020 via
https://wikikids.nl/Windmolen
WWF Belgium (z.d.). WWF. [Website]. Geraadpleegd op 28 april 2020 via https://wwf.be/
39

40

Bijlage 1, Les algemeen

OPVOLGING DOORHEEN HET THEMA
Beste leerkracht,
Om de leerlingen in jouw klas te kunnen opvolgen doorheen dit thema, kan u
de reflectiestokjes gebruiken. Druk dit blad af en knip de strookjes uit. Kleef
ze op stokjes en stop na elke gegeven les de overeenkomstige reflectiestokjes
in een doos. Vervolgens kan u na elke les enkele leerlingen een stokje laten
trekken en de vraag beantwoorden. Op basis van observaties tijdens de les en
de antwoorden dat de leerlingen geven op de vragen van de reflectiestokjes,
kan u op de observatiefiche aanduiden welke leerlingen de leerstof
beheersen en voor welke leerlingen dit nog wat moeizaam verloopt. Op deze
manier kan u aan de hand van de differentiatiematerialen inspelen op de verschillende noden van
elke leerling.

LES 1: DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN
Wat is de naam van de organisatie die 193 landen vertegenwoordigt en die ervoor wil zorgen dat
we allemaal vreedzaam samenleven en samenwerken?
Wat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen?
Hoeveel duurzame ontwikkelingsdoelen zijn er?
Tegen wanneer moeten we de duurzame ontwikkelingsdoelen bereikt hebben?
Wat kan jij doen om te helpen bij het bereiken van deze doelen?
Wat is het doel van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen?

LES 2: MUVO – TABLEAU VIVANT
Wat is een tableau vivant?
Wat zijn de kenmerken van een tableau vivant?
Welke duurzame ontwikkelingsdoelen werden omgezet in een tableau vivant? Hoe merkte je dit?

LES 3: DUURZAME ENERGIE
Wat is een hernieuwbare energiebron?
Wat is een niet-hernieuwbare energiebron?
Geef enkele voorbeelden van een hernieuwbare energiebron.
Geef enkele voorbeelden van een niet-hernieuwbare energiebron.
Waarom zijn hernieuwbare energiebronnen goed voor de natuur?
Wat is biogas?
Wat is een zonneoven?
Wat is isolatie?
Hoe kan jij helpen om werelddoel 7 te behalen tegen 2030?

LES 4: BEDREIGDE DIERSOORTEN IN DE WERELD
Wanneer is een diersoort bedreigd?
Wat zijn de 4 belangrijke stappen in een verhaal?
Wat doet WWF om dieren te beschermen?
Waarom is de zeeschildpad een bedreigde diersoort?
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Waarom is de olifant een bedreigde diersoort?
Waarom is de jaguar een bedreigde diersoort?
Waarom is de panda een bedreigde diersoort?
Hoe kan jij helpen werelddoel 14 en 15 te behalen tegen 2030?
Hoe kunnen we bedreigde diersoorten beschermen?

LES 5: ENGAGEMENT VAN ORGANISATIES
Wat is het doel van Amnesty International?
Waarom maakt Amnesty International de wereld beter?
Wat is het doel van Artsen Zonder Grenzen?
Waarom maakt Artsen Zonder Grenzen de wereld beter?
Wat is het doel van Unicef?
Waarom maakt Unicef de wereld beter?
Wat is het doel van Broederlijk Delen?
Waarom maakt Broederlijk Delen de wereld beter?
Wat is het doel van Make-A-Wish?
Waarom maakt Make-A-Wish de wereld beter?
Hoe kan jij de organisaties helpen?

LES 6: DE MEDISCHE SECTOR VERBETERT DE WERELD
Hoe kunnen we samen werken aan een goede gezondheid voor iedereen en zo de wereld
verbeteren?
Vind jij dat dokters en verpleegsters de wereld mooier maken? Waarom wel/niet?
Wat is een pandemie?
Wat is het doel van een vaccin?
Geef een voorbeeld van een vooruitgang die de medische sector heeft doorgemaakt.
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Bijlage 2, Les algemeen

OBSERVATIEFICHE

nog
kan goed Zeer
niet beter
goed
goed

Naam leerling:
Les 1
Duurzame
ontwikkelingsdoelen

Les 2
Tableau vivant

Les 3
Duurzame
energie

Les 4
Bedreigde
diersoorten

Les 5
Organisaties

Les 6
Medische
sector

De leerling kan de betekenis van de werelddoelstellingen verwoorden.
De leerling kan enkele werelddoelstellingen opsommen.
De leerling kan concrete subdoelen vanuit de Verenigde Naties aan de
werelddoelstellingen koppelen.
De leerling kan verwoorden wat de aandachtspunten en typische kenmerken
van tableau vivant zijn.
De leerling kan in groep een tableau vivant vormen door goed samen te
werken.
De leerling kan bepaalde situaties uitbeelden door zich in te leven in
verschillende personages.
De leerling kan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen koppelen aan de
verschillende tableau vivants.
De leerling kan verwoorden wat hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie
is.
De leerling kan voorbeelden opsommen van hernieuwbare en niethernieuwbare energiebronnen.
De leerling kan de invloed van hernieuwbare energiebronnen op de natuur
verwoorden.
De leerling kan in zijn/haar eigen woorden de termen biogas, zonneoven en
isolatie uitleggen.
De leerling kan een creatief verhaal schrijven volgens de 4 belangrijke
stappen in een verhaal.
De leerling kan verwoorden dat vele dieren door menselijke activiteiten nu
een bedreigde diersoort vormen.
De leerling kan verwoorden hoe organisaties zoals WWF en zij individueel en
in klasverband kunnen helpen om de bedreigde dieren te beschermen.
De leerling kan een tekst schijven, rekening houdend met spelling,
interpunctie en lay-out.
De leerling kan verwoorden wat het doel is van de organisaties Broederlijk
delen, Unicef, Artsen Zonder Grenzen, Amnesty international en Make a
wish.
De leerling kan voorbeelden opsommen van acties die organisaties
ondernemen om de wereld te verbeteren.
De leerling kan verwoorden waarom hij/zij zich wel of niet wil engageren
voor een bepaalde organisatie.
De leerling kan een antwoord geven op inhoudelijke vragen over het
coronavirus en de medische sector.
De leerling kan op een open en respectvolle manier zijn eigen mening geven
over beroepen en vrijwilligers die centraal staan tijdens een
gezondheidscrisis.
De leerling kan zich inleven in verschillende cruciale rollen tijdens een
gezondheidscrisis en dit expressief uiten aan medeleerlingen.
De leerling kan enkele voorbeelden opsommen van een vooruitgang in de
medische sector die de wereld heeft verbeterd.
De leerling kan samenwerken om zo het spel op een correcte manier te
spelen.
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Bijlage 3, Les algemeen

In welk van deze continenten leven de meeste
kinderen die niet naar school gaan?
a) Azië
b) Afrika
c) Europa
d) Amerika

Duid het foute antwoord aan. Duurzame
energie kan geproduceerd worden met …
a) Zon
b) Wind
c) Steenkool

Wanneer is een fabriek duurzaam?
a) Als de fabriek lang geleden gebouwd is
en nu nog steeds goed werkt.
b) Als de fabriek giftig afval produceert.
c) Als de fabriek het milieu niet
beschadigd.

Hoe kan jij zelf minder water verbruiken?
a) Door vaker een douche te nemen in
plaats van een bad.
b) Er is water genoeg, ik kan zo veel water
verbruiken als ik wil.
c) Door meer frisdrank te drinken, zodat ik
geen water meer drink.

Wat zorgt ervoor dat de zeeën vervuild
worden?
a) De vele schelpen op het strand
b) Zeewier
c) Afval dat door de mens terecht komt op
stranden en in de zee

Duid de juiste stelling aan.
a) De opwarming van de aarde bestaat niet.
Vorige winter was het super koud buiten.
b) Er ligt nog steeds veel ijs op de Noordpool
en de Zuidpool. De aarde is dus nog niet
aan het opwarmen.
c) De opwarming van de aarde zal leiden tot
meer overstromingen en hevige stormen.

Hoeveel mensen in de wereld hebben geen
toegang tot gezond voedsel?
a) Ongeveer 900 mensen
b) Ongeveer 90 000 mensen
c) Ongeveer 900 miljoen mensen

Hoeveel procent van diersoorten die in de
oceaan leven zijn al ontdekt?
a) Ongeveer 5 %
b) Ongeveer 2 %
c) Ongeveer 50 %

Wat is een blauwhelm?
a) Een kind dat moet gaan vechten in een
oorlog
b) Een politieagent die voor de zeemacht
werkt
c) Een soldaat die werkt voor de
Verenigde Naties en de vrede wil
bewaren

Hoeveel mensen in de wereld hebben geen job?
a) 200 miljoen
b) 100 miljoen
c) 2 miljard

(United Nations, 2020)
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Bijlage 4, Les algemeen

In welk van deze continenten leven de meeste
kinderen die niet naar school gaan?
a) Azië
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a) Een kind dat moet gaan vechten in een
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Naties en de vrede wil bewaren

Hoeveel mensen in de wereld hebben geen job?
a) 200 miljoen
b) 100 miljoen
c) 2 miljard
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Hoe kunnen we
samen werken aan
een betere wereld?

Bijlage 1, Les 1
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Bijlage 2, Les 1

UITKNIPPEN: SUBDOELEN BIJ DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN

Dit willen we tegen 2030 bereiken!
Het aantal mannen, vrouwen en
kinderen van alle leeftijden dat in
armoede leeft, is minstens tot de
helft teruggebracht.

Dit willen we tegen 2030 bereiken!
Er wordt een sterk beleid gevoerd
op alle niveaus dat investeringen in
het uitroeien van armoede
ondersteunt.

Dit willen we tegen 2030 bereiken!
Dit willen we tegen 2030 bereiken!
Er komt een<<<<
einde aan honger.

Iedereen – voornamelijk de armen
en de mensen in kwetsbare
situaties zoals kinderen – heeft
toegang tot veilig, voedzaam en
voldoende voedsel, het hele jaar
lang.

Dit willen we tegen 2030 bereiken!

Dit willen we tegen 2030 bereiken!

De globale moeder- en
kindersterfte wordt
teruggedrongen.

Het aantal doden en gewonden in
het verkeer wereldwijd halveert.

Iedereen, in het bijzonder de armen
en kwetsbaren, heeft gelijke
rechten op economische middelen
en toegang tot basisdiensten.

Dit willen we tegen 2030 bereiken!
Er is geen ondervoeding meer en
we komen tegemoet aan ieders
voedingsbehoefte.

Dit willen we tegen 2030 bereiken!
Er wordt een einde gemaakt aan
epidemieën zoals bijvoorbeeld aids
en tuberculose.

Dit willen we tegen 2030 bereiken!

Dit willen we tegen 2030 bereiken!
Alle meisjes en jongens kunnen op
een vrije en gelijke manier genieten
van kwalitatief lager en middelbaar
onderwijs.

Dit willen we tegen 2030 bereiken!

Dit willen we tegen 2030 bereiken!
Iedereen kan lezen, schrijven en
rekenen.

Alle ongelijkheden tussen jongens
en meisjes in het onderwijs worden
uitgewist. Maar er wordt ook
gezorgd dat de meest kwetsbaren in
de maatschappij (mensen met een
handicap, inheemse66bevolking,
mensen uit minderheden, ...) gelijke
kansen in het onderwijs kunnen
genieten.

Dit willen we tegen 2030 bereiken!

Dit willen we tegen 2030 bereiken!

Dit willen we tegen 2030 bereiken!

Alle vormen van geweld tegen
vrouwen en meisjes zijn uitgeroeid.

Er is geen discriminatie meer op
basis van geslacht en/of
genderidentiteit.

Schadelijke praktijken zoals
gedwongen huwelijken zijn uit de
wereld geholpen.

Dit willen we tegen 2030 bereiken!

Dit willen we tegen 2030 bereiken!

Dit willen we tegen 2030 bereiken!

Iedereen heeft toegang tot zuiver
drinkwater.

Iedereen heeft toegang tot sanitair
(toiletten, riolering en een goede
afvalverwerking) en er wordt
voorlichting gegeven over hygiëne.

We gebruiken water efficiënt door
verspilling tegen te gaan en water
te hergebruiken.

Dit willen we tegen 2030 bereiken!

Dit willen we tegen 2030 bereiken!

Dit willen we tegen 2030 bereiken!

Iedereen heeft toegang tot
betaalbare, betrouwbare en
moderne energiediensten.

Het aandeel van hernieuwbare
energie verhoogt aanzienlijk.

Alle mogelijke vormen van slavernij,
mensensmokkel en kinderarbeid
zijn helemaal afgeschaft.

Dit willen we tegen 2030 bereiken!

Dit willen we tegen 2030 bereiken!

Dit willen we tegen 2030 bereiken!

De arbeidsrechten van iedereen en
voornamelijk van de meest
kwatsbare groepen worden
gerespecteerd.

Er is een volledige en productieve
tewerkstelling van alle vrouwen en
mannen (jong en oud, handicap of
niet). Iedereen heeft waardig werk
en wordt eerlijk en gelijk betaald
voor zijn/haar werk.

Infrastructuur en industrie zijn
duurzaam, met schonere en
milieuvriendelijke processen.
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Dit willen we tegen 2030 bereiken!
Een ordelijke, veilige, regelmatige
en verantwoordelijke migratie en
mobiliteit van mensen wordt
mogelijk gemaakt.

Dit willen we tegen 2030 bereiken!
Iedereen heeft toegang tot
betaalbare en duurzame
vervoerssystemen die toegankelijk
zijn voor iedereen.

Dit willen we tegen 2030 bereiken!
Gelijke kansen worden verzekerd en
ongelijkheden worden weggewerkt.
Dat kan bijvoorbeeld door het
afschaffen van discriminerende
wetten en praktijken en door het
bevorderen van de wetgeving en
acties.

Dit willen we tegen 2030 bereiken!
Er zijn genoeg groene openbare
ruimtes voor iedereen.

Dit willen we tegen 2030 bereiken!
Iedereen heeft toegang tot veilige
en betaalbare huisvesting.

Dit willen we tegen 2030 bereiken!
We beperken de afvalproductie
aanzienlijk via preventie,
vermindering, recyclage en
hergebruik.

Dit willen we tegen 2030 bereiken!
Dit willen we tegen 2030 bereiken!

Dit willen we tegen 2030 bereiken!

We halveren voedselverspilling in
de winkel en bij consumenten.

De uitstoot wordt met 40 %
verminderd.

Kwetsbare regio’s – zoals ingesloten
landen of eilanden – kunnen zich
wapenen tegen natuurrampen en
de gevaren van klimaatverandering.

Dit willen we tegen 2030 bereiken!

Dit willen we tegen 2030 bereiken!

Dit willen we tegen 2030 bereiken!

Het verlies van biodiversiteit wordt
een halt toegeroepen door alle met
uitsterven bedreigde diersoorten te
beschermen en illegale handel en
stroperij van beschermde plantenen diersoorten uit te bannen.

Ook belangrijk: ontbossing
uitbannen, verloederde bossen
herstellen én wereldwijd
grootschalige bebossing en
herbebossing opvoeren.

Minstens 10% van de kust- en
zeegebieden wereldwijd blijft tegen
2020 behouden.
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Dit willen we tegen 2030 bereiken!

Dit willen we tegen 2030 bereiken!

Dit willen we tegen 2030 bereiken!

De vervuiling van de zee vermindert
en stopt liefst, onder andere door
ronddrijvend afval terug te dringen.

De visvangst wordt strenger
gereguleerd en gecontroleerd en
alle visvoorraden worden zo snel
mogelijk hersteld.

Er is een duurzaam gebruik van al
onze ecosystemen, in het bijzonder
bossen, moeraslanden, bergen en
droge gebieden.

Dit willen we tegen 2030 bereiken!

Dit willen we tegen 2030 bereiken!
Iedereen krijgt gegarandeerd een
gelijke toegang tot het
rechtssysteem.

Dit willen we tegen 2030 bereiken!
We voorzien een wettelijke
identiteit voor iedereen, met
inbegrip van geboorteregistratie.

Landen moeten wereldwijd
samenwerken om de 16 andere
doelstellingen te bereiken. Die
samenwerking houdt in dat landen
hun kennis moeten delen. Alle
landen moeten hun kennis en
expertise met elkaar delen om de
werelddoelen te kunnen
verwezenlijken.

Dit willen we tegen 2030 bereiken!

Landen moeten wereldwijd
samenwerken om de 16 andere
doelstellingen te bereiken. Die
samenwerking houdt in dat
ontwikkelde landen een deel van
hun geld besteden aan
ontwikkelingshulp voor landen die
het erg moeilijk hebben.
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Bijlage 3, Les 1

Subdoelen bij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
SDG 1: Geen armoede
Het aantal mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden dat in armoede leeft, is minstens tot de
helft teruggebracht.
Er wordt een sterk beleid gevoerd op alle niveaus dat investeringen in het uitroeien van armoede
ondersteunt.

Iedereen, in het bijzonder de armen en kwetsbaren, heeft gelijke rechten op economische middelen en
toegang tot basisdiensten.

SDG 2: Geen honger
Er komt een einde aan honger.

Iedereen – voornamelijk de armen en de mensen in kwetsbare situaties zoals kinderen – heeft toegang
tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel, het hele jaar lang.
Er is geen ondervoeding meer en we komen tegemoet aan ieders voedingsbehoefte.

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
De globale moeder- en kindersterfte wordt teruggedrongen.

Het aantal doden en gewonden in het verkeer wereldwijd halveert.

Er wordt een einde gemaakt aan epidemieën zoals bijvoorbeeld aids en tuberculose.

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
Alle meisjes en jongens kunnen op een vrije en gelijke manier genieten van kwalitatief lager en
middelbaar onderwijs.

Iedereen kan lezen, schrijven en rekenen.
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Alle ongelijkheden tussen jongens en meisjes in het onderwijs worden uitgewist. Maar er wordt ook
gezorgd dat de meest kwetsbaren in de maatschappij (mensen met een handicap, inheemse bevolking,
mensen uit minderheden, ...) gelijke kansen in het onderwijs kunnen genieten.

SDG 5: Gendergelijkheid
Alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes zijn uitgeroeid.

Er is geen discriminatie meer op basis van geslacht en/of genderidentiteit.

Schadelijke praktijken zoals gedwongen huwelijken zijn uit de wereld geholpen.

SDG 6: Schoon water en sanitair
Iedereen heeft toegang tot zuiver drinkwater.

Iedereen heeft toegang tot sanitair (toiletten, riolering en een goede afvalverwerking) en er wordt
voorlichting gegeven over hygiëne.
We gebruiken water efficiënt door verspilling tegen te gaan en water te hergebruiken.

SDG 7: betaalbare en duurzame energie
Iedereen heeft toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten.
Het aandeel van hernieuwbare energie verhoogt aanzienlijk.

SDG 8: Werk en economische groei
Alle mogelijke vormen van slavernij, mensensmokkel en kinderarbeid zijn helemaal afgeschaft.
De arbeidsrechten van iedereen en voornamelijk van de meest kwatsbare groepen worden
gerespecteerd.

Er is een volledige en productieve tewerkstelling van alle vrouwen en mannen (jong en oud, handicap of
niet). Iedereen heeft waardig werk en wordt eerlijk en gelijk betaald voor zijn/haar werk.
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SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
Infrastructuur en industrie zijn duurzaam, met schonere en milieuvriendelijke processen.

De technologische ontwikkeling, onderzoek en innovatie in ontwikkelingslanden wordt ondersteund.

SDG 10: ongelijkheid verminderen
Een ordelijke, veilige, regelmatige en verantwoordelijke migratie en mobiliteit van mensen wordt
mogelijk gemaakt.
Gelijke kansen worden verzekerd en ongelijkheden worden weggewerkt. Dat kan bijvoorbeeld door het
afschaffen van discriminerende wetten en praktijken en door het bevorderen van de wetgeving en
acties.

SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen
Iedereen heeft toegang tot veilige en betaalbare huisvesting.
Iedereen heeft toegang tot betaalbare en duurzame vervoerssystemen die toegankelijk zijn voor
iedereen.
Er zijn genoeg groene openbare ruimtes voor iedereen.

SDG 12: verantwoorde consumptie en productie
We beperken de afvalproductie aanzienlijk via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

We halveren voedselverspilling in de winkel en bij consumenten.

SDG 13: klimaatactie
De uitstoot wordt met 40 % verminderd.

Kwetsbare regio’s – zoals ingesloten landen of eilanden – kunnen zich wapenen tegen natuurrampen en
de gevaren van klimaatverandering.
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SDG 14: leven in het water
De vervuiling van de zee vermindert en stopt liefst, onder andere door ronddrijvend afval terug te
dringen.

De visvangst wordt strenger gereguleerd en gecontroleerd en alle visvoorraden worden zo snel mogelijk
hersteld.

Minstens 10% van de kust- en zeegebieden wereldwijd blijft tegen 2020 behouden.

SDG 15: leven op het land
Het verlies van biodiversiteit wordt een halt toegeroepen door alle met uitsterven bedreigde
diersoorten te beschermen en illegale handel en stroperij van beschermde planten- en diersoorten uit te
bannen.
Ook belangrijk: ontbossing uitbannen, verloederde bossen herstellen én wereldwijd grootschalige
bebossing en herbebossing opvoeren.

Er is een duurzaam gebruik van al onze ecosystemen, in het bijzonder bossen, moeraslanden, bergen en
droge gebieden.

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Iedereen krijgt gegarandeerd een gelijke toegang tot het rechtssysteem.

We voorzien een wettelijke identiteit voor iedereen, met inbegrip van geboorteregistratie.

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken
Landen moeten wereldwijd samenwerken om de 16 andere doelstellingen te bereiken. Die
samenwerking houdt in dat landen hun kennis moeten delen. Alle landen moeten hun kennis en
expertise met elkaar delen om de werelddoelen te kunnen verwezenlijken.

Landen moeten wereldwijd samenwerken om de 16 andere doelstellingen te bereiken. Die
samenwerking houdt in dat ontwikkelde landen een deel van hun geld besteden aan ontwikkelingshulp
voor landen die het erg moeilijk hebben. .
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Bijlage 4, Les 1
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Bijlage 1, Les 2
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Bijlage 2, Les 2

Groep 1
Personages: Johan, Kathleen, Sien, windmolen
Materialen: /
Situatie: Papa Johan, mama Kathleen en dochter Sien zijn
op daguitstap. Ze stoppen vlakbij een grote windmolen en
zijn erg verbaasd dat een windmolen zo groot is. Door de
sterke wind heeft Sien het moeilijk om recht te blijven
staan.
*Groep 2
Personages: zeeschildpad, vissen (2), toerist
Materialen: plastic afval
Situatie: De grote zeeschildpad zit vast in een oud visnet
dat in de oceaan is terechtgekomen. Hij is erg bang en
spartelt met zijn poten om los te raken maar dit lukt niet. 2
vissen zwemmen rond hem en zijn verbaasd en verdrietig
omdat er zo veel plastic afval in de zee rondslingert. De
toerist die ver weg op het strand staat, trekt een foto van
de dieren.
*Groep 3
Personages: kind, broer, moeder en vader
Materialen: /
Situatie: Het gezin Samali leeft in armoede. Het kind zit
aan tafel en laat merken aan haar mama dat ze nog honger
heeft. Maar er is geen geld om nieuw eten te kopen. Haar
broer en vader werken buiten op het veld. De mama staat
naast het kind en is erg verdrietig. Ze heeft haar
portemonnee open en ziet dat er geen geld in zit.
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Groep 4
Personages: 3 leerlingen en 1 leerkracht
Materialen: /
Situatie: 2 leerlingen zitten aan een bank in de klas en
luisteren naar de leerkracht. 1 leerling vindt het saai in de
klas, de andere leerling is met iets anders bezig tijdens de
les. De derde leerling mag niet naar school gaan en vind dit
heel erg. Hij zou ook graag naar school gaan.
Groep 5
Personages: verpleegster, dokter, patiënt, familielid
Materialen: /
Situatie: De patiënt is erg ziek. De verpleegster verzorgt
hem. De dokter komt slecht nieuws brengen. De patiënt en
zijn familielid zijn erg verdrietig door het slechte nieuws.
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Bijlage 3, Les 2
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Bijlage 1, Les 3
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Experiment 1
Wat is energie?
Wat is energie? Hoe wordt energie geproduceerd? Ontdek dit met je groep aan de hand van volgend
experiment.

EXPERIMENTEREN MAAR!

WAT

Stap 3

Stap 2

Stap 1

STEL JE

Neem de fles en plaats een potlood
onder de dop.

VAST?
Blaas op de fles en kijk hoe de molen
draait.

Plaats de fles onder een straal water.
Kijk hoe de molen draait.

WAT STEL JE VAST?
Je hebt de molen laten draaien. Welke verschillende energiebronnen heb je gebruikt?
Energiebron 1: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Energiebron 2: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

VERKLARING
Draai de gele infofiche om lees de extra belangrijke informatie bij dit experiment. Waren jullie
redeneringen juist?

FILMPJE ENERGIEHUIS: WINDTURBINE
Open de computer. Je ziet een afbeelding van een huis. Klik op het
lampje naast de windmolen en bekijk het filmpje. Beantwoord
vervolgens onderstaande vragen.

VRAGEN BIJ HET FILMPJE: WINDTURBINE
A. Wind waait niet altijd vanuit dezelfde richting. Hoe past een windturbine zich hieraan aan?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. Hoe wekt een windturbine elektriciteit op?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. Waarom wordt windenergie belangrijker in de toekomst?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SNELLER-KLAAR OPDRACHT
Ben je klaar met het experiment en met het beantwoorden van de vragen? Lees dan de leuke artikels
en weetjes die op de bank liggen en beantwoord met je groepje de bijhorende vragen.
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Experiment 2
Hot chocolate!
Denk je dat het mogelijk zou zijn om te koken met alleen de energie van de zon? We bouwen een
zonneoven en proberen chocoladesaus te maken!
Opgelet: om goed te werken, moet dit experiment uitgevoerd worden op een heel zonnige dag.
Schijnt de zon niet hard genoeg? Bekijk dan het filmpje in plaats van het experiment uit te voeren.

BENODIGDHEDEN
-

Cirkel van papier met een straal van 9 cm
Plakband
Aluminiumfolie
2 even grote stukken chocolade

EXPERIMENTEREN MAAR!
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Rol het papier op tot een kegel en
kleef de rand vast met plakband.

Bedek de wanden van de kegel met
de aluminiumfolie. De folie moet zo
glad mogelijk zijn.

Knip op de lijn van 9 cm lang
op de cirkel.

-

Stap 4

Stap 6

Stap 5

-

Plaats het oventje op een heel
zonnige plek in de klas.

Leg een stuk chocolade in het oventje
en een even groot stuk naast de oven.

Laat de twee stukken gedurende
korte tijd in de zon liggen.

WAT STEL JE VAST?
Welk stuk chocolade smelt het snelst? ………………………………………………………………………………………………
Hoe komt dit denk je?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VERKLARING
Draai de gele infofiche om lees de extra belangrijke informatie bij dit experiment. Waren jullie
redeneringen juist?
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FILMPJE ENERGIEHUIS: ZONNEPANELEN
Door het experiment uit te voeren, heb je ontdekt dat de zon een
energiebron is die het mogelijk maakt om te koken, te bakken en je te
verwarmen. De zon is ook voor zonnepanelen de energiebron.
Open de computer. Je ziet een afbeelding van een huis. Klik op het lampje
naast de zonnepanelen en bekijk het filmpje. Beantwoord vervolgens onderstaande vragen.

VRAGEN BIJ HET FILMPJE: ZONNEPANELEN
A. Hoe wekken elektriciteitsfabrieken vandaag de dag elektriciteit op?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dit is goed/niet goed voor het milieu.
B. Juist of fout? Omcirkel het juiste antwoord.
-

Zonne-energie is een hernieuwbare energiebron omdat de zon niet ‘op’ geraakt. Juist/Fout

-

Zonnepanelen zijn slecht voor het milieu, maar goed voor je portemonnee. Juist/Fout

SNELLER-KLAAR OPDRACHT
Ben je klaar met het experiment en met het beantwoorden van de vragen? Bekijk dan het filmpje
‘energiebronnen van de toekomst’ en ontdek wat onze grootste energiebronnen zullen zijn in de
toekomst. Lees vervolgens de leuke artikels en weetjes die op de bank liggen.
-
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Experiment 3
De gasfabriek!
Is het mogelijk om energie te maken op basis van ons afval? Doe de test met dit experiment!
Vooraf: Vorige week hebben jullie met heel de klas reeds een gasfabriek gemaakt. Deze zak met
afval die jullie vorige week gevuld hebben, staat hier op tafel.

BENODIGDHEDEN
-

GFT-afval (groente-, fruit-, tuinafval)
Goed sluitende, doorzichtige plastic zak
Elastiekje

EXPERIMENTEREN MAAR!
Stap 1

Stop het afval in een zak.

Stap 2

Druk al de lucht uit de zak en sluit
met een elastiekje.

Stap 3

Plaats de zak op de vensterbank. Kijk
na een paar dagen en na een week
wat er is gebeurd.

WAT STEL JE VAST?
De zak die op jullie tafel staat bevat afval dat al een week in de zak zit. Kijk goed naar de zak. Wat
merk je?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VERKLARING
Wat heeft de zak met afval nu te maken met energie? Draai de gele infofiche om, lees deze
aandachtig en beantwoord vervolgens onderstaande vragen.
A. Hoe ontstaat biogas?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. Waarom is biogas een hernieuwbare energiebron?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. Waarom kunnen we de wereld verbeteren door in de toekomst meer gebruik te maken van
biogassen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SNELLER-KLAAR OPDRACHT
Ben je klaar met het experiment en met het beantwoorden van de vragen? Bekijk dan het
filmpje van de vuilnisbak en ontdek hoe ander afval ook kan gebruikt worden om energie
op te wekken. Lees vervolgens de interessante artikels en weetjes en beantwoord samen de vragen.
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Experiment 4
Lucht isoleert!
Het is fijn om het in de winter lekker warm te hebben. Komt die warmte enkel door de verwarming?
Hoe kan het dat mensen in iglo’s kunnen leven zonder te sterven van de kou? Dit experiment laat jou
zien dat lucht isoleert.
Opgelet: tijdens dit experiment zal je 3 keer 3 minuten moeten wachten. Tijdens het wachten
bekijk je het filmpje van het energiehuis al en beantwoord je de vragen die je terugvindt onder het
experiment.

BENODIGDHEDEN
-

1 buitenthermometer
Stukje aluminiumfolie
1 plastic zakje
1 kledingstuk uit wol
1 ijskast of koelbox met koelelementen
Timer

EXPERIMENTEREN MAAR!
Stap 1

Stap 2

Meet de temperatuur van de lucht
in de klas met de thermometer en
noteer dit in de tabel.

Wikkel wat aluminiumfolie rond de thermometer en leg hem in de
koelkast. Zet de timer op 3 min. Haal de thermometer er na 3 min. uit en
noteer de temperatuur in de tabel. Wacht tot de thermometer opnieuw
op kamertemperatuur staat.

Stap 4

Stap 3

Wikkel nu het kledingstuk uit wol rond
de thermometer. Leg het in de koelkast
Wikkel een plastic zakje rond de thermometer en leg hem in de koelkast.
en wacht opnieuw 3 min. Schijf daarna
Haal de thermometer er na 3 min. uit en noteer de temperatuur in de
de temperatuur in de tabel.
tabel. Wacht tot de thermometer opnieuw op kamertemperatuur staat.

Klas

Aluminiumfolie

Plastic zak

Wol

Temperatuur
(in °C)
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WAT STEL JE VAST?
Welke verschillen merk je tussen de gemeten temperaturen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Waarom blijft de temperatuur het hoogst als de thermometer omgeven is door wol?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VERKLARING
Draai de gele infofiche om lees de extra belangrijke informatie bij dit experiment. Waren jullie
redeneringen juist?

FILMPJE ENERGIEHUIS: ISOLATIE
Open de computer. Je ziet een afbeelding van een huis. Klik op het lampje
aan de muur van het huis en bekijk het filmpje. Beantwoord vervolgens
onderstaande vragen.

VRAGEN BIJ HET FILMPJE: ISOLATIE
Juist of fout? Omcirkel het juiste antwoord en verbeter indien fout.
-

Stilstaande lucht isoleert. Juist/Fout
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Het isolatiedeken in het huis bevat weinig lucht waardoor het de warmte in het huis houdt.
Juist/Fout
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

-

Dubbelglas bestaat uit 2 glazen platen met water tussen. Juist/Fout
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SNELLER-KLAAR OPDRACHT
Ben je klaar met het experiment en met het beantwoorden van de vragen? Bekijk dan het filmpje van
de tochtstrips en ontdek nog een andere manier om de warmte in je huis te houden. Lees vervolgens
de interessante artikels en weetjes en beantwoord samen de vragen.
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Bijlage 2, Les 3

VERBETERSLEUTEL WERKBUNDEL ENERGIE
Experiment 1
Wat is energie?
WAT STEL JE VAST?
Je hebt de molen laten draaien. Welke verschillende energiebronnen heb je gebruikt?
Energiebron 1: windenergie
Energiebron 2: waterkracht

VRAGEN BIJ HET FILMPJE: WINDTURBINE
D. Wind waait niet altijd vanuit dezelfde richting. Hoe past een windturbine zich hieraan aan?
Een windmolen zoekt de juiste windrichting op door te draaien.
E. Hoe wekt een windturbine elektriciteit op?
In een windmolen draait een grote magneet rond. Hierdoor wordt een magnetisch veld
opgewekt. Door de wrijving krijg je dan elektriciteit.
F. Waarom wordt windenergie belangrijker in de toekomst?
We willen allemaal duurzame energie en groene stroom, dat kan met deze windturbines.

Experiment 2
Hot chocolate!
WAT STEL JE VAST?
Welk stuk chocolade smelt het snelst? Het stuk chocolade in de zonneoven.
Hoe komt dit denk je?
Eigen invulling

VRAGEN BIJ HET FILMPJE: ZONNEPANELEN
C. Hoe wekken elektriciteitsfabrieken vandaag de dag elektriciteit op?
Ze verbranden kolen om elektriciteit te kunnen opwekken.
Dit is goed/niet goed voor het milieu.
D. Juist of fout? Omcirkel het juiste antwoord.
-

Zonne-energie is een hernieuwbare energiebron omdat de zon niet ‘op’ geraakt. Juist/Fout

-

Zonnepanelen zijn slecht voor het milieu, maar goed voor je portemonnee. Juist/Fout
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Experiment 3
De gasfabriek!
WAT STEL JE VAST?
De zak die op jullie tafel staat bevat afval dat al een week in de zak zit. Kijk goed naar de zak. Wat
merk je?
De zak is opgezwollen en staat bol.
Wat heeft de zak met afval nu te maken met energie? Draai de gele infofiche om, lees deze
aandachtig en beantwoord vervolgens onderstaande vragen.
D. Hoe ontstaat biogas?
Door het rotten van de groente-, fruit-, en tuinresten, ontstaat er methaangas. Dit proces
noemen we gisting. Het methaangas laat de zak opzwellen. Er ontstaat zo biogas.
E. Waarom is biogas een hernieuwbare energiebron?
Planten nemen de schadelijke stof CO2 die in de lucht hangt op en zetten het om in zuurstof. De
CO2 die vrijkomt bij de verbranding van biomassa is gelijk aan de CO2 die de planten tijdens hun
levensduur hebben opgeslagen. De energie kan dus op een natuurlijke wijze hernieuwd worden.
F. Waarom kunnen we de wereld verbeteren door in de toekomst meer gebruik te maken van
biogassen?
Het gebruik van biogassen is een duurzame oplossing. De installatie is milieuvriendelijker en
biedt een oplossing voor vele jaren.

Experiment 4
Lucht isoleert!
WAT STEL JE VAST?
Welke verschillen merk je tussen de gemeten temperaturen?
De temperatuur blijft hoger als de thermometer in wol gewikkeld is.
Waarom blijft de temperatuur het hoogst als de thermometer omgeven is door wol?
Wol is een stof die veel lucht bevat. Het is een goed isolatiemateriaal. Dat betekent dat lucht de
warmte minder goed geleidt dan andere stoffen en de temperatuur dus hoger blijft.

VRAGEN BIJ HET FILMPJE: ISOLATIE
Juist of fout? Omcirkel het juiste antwoord en verbeter indien fout.
-

Stilstaande lucht isoleert. Juist/Fout

-

Het isolatiedeken in het huis bevat weinig lucht waardoor het de warmte in het huis houdt.
Juist/Fout
Het isolatiedeken bevat veel lucht waardoor de warmte in het huis wordt gehouden.

-

Dubbelglas bestaat uit 2 glazen platen met water tussen. Juist/Fout
Dubbelglas bestaat uit 2 glazen platen met lucht tussen
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Wat is energie?
Bij het uitvoeren van het experiment heb je 2 soorten van energie gebruikt om
de molen te laten draaien. Door te blazen, gebruikte je windenergie.
Windenergie is de energie uit de beweging van lucht. Door te blazen krijg je
een luchtverplaatsing. Vervolgens heb je de molen onder een straal water
gehouden. Hier gebruikte je waterkracht om de molen te laten draaien.
Waterkracht is de energie die de energie die de zwaartekracht aan water geeft.
Het water vloeit naar beneden door de zwaartekracht.

Zonne-energie
Uit het experiment blijkt dat het stuk chocolade in de zonneoven veel sneller
smelt dan het stuk chocolade dat naast de zonneoven ligt. Dit komt doordat
de zonnestralen weerkaatsen op de aluminiumfolie. Door de vorm van de
zonneoven worden al de weerkaatste zonnestralen op het stuk chocolade
gericht en zal het dus heel snel smelten. Dit experiment toont dat de zon een
energiebron is. Met de energie van de zon kan je koken, bakken en jezelf
verwarmen.
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Biogas helpt mensen en het klimaat
Jullie kunnen duidelijk zien dat na een week wachten, de zak helemaal is
opgezwollen. Dit komt door de gisting van het afval in de zak. Door het rotten
van de groente-, fruit-, en tuinresten, ontstaat er methaangas. Dit proces
noemen we gisting. Het methaangas laat de zak opzwellen. Er ontstaat zo
biogas.
Aardgas is niet hetzelfde als biogas. Aardgas is een fossiele brandstof. Het
ontstaat doordat plantaardig afval vele miljoenen jaren opgeslagen zit onder
de grond. Deze energiebron is dus niet hernieuwbaar. Biogas is wel een
hernieuwbare energiebron. Planten nemen de schadelijke stof CO2 die in de
lucht hangt op en zetten het om in zuurstof. De CO2 die vrijkomt bij de
verbranding van biomassa is gelijk aan de CO2 die de planten tijdens hun
levensduur hebben opgeslagen. De energie kan dus op een natuurlijke wijze
hernieuwd worden.

Je verzamelt mest en ander organisch afval zoals groenten en fruit. Je sluit de
opslagplaats goed af en wacht even. Het afval zal beginnen rotten en
methaangas wordt gevormd. Dit gas wordt verbrand en zo krijg je elektriciteit
om je huis te verwarmen.
Het gebruik van biogassen is een duurzame oplossing. De installatie is
milieuvriendelijker en biedt een oplossing voor vele jaren.
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Lucht als isolatiemateriaal
Door het proefje uit te voeren heb je gemerkt dat de temperatuur het minst
laag is als de thermometer in wol gewikkeld is. Net als piepschuim is wol een
stof dat erg veel lucht bevat. Het is hierdoor een goed isolatiemateriaal. Dat
betekent dat de lucht de warmte minder goed geleidt dan andere stoffen.
Hierdoor koelt de thermometer minder af. Als je de wol zou natmaken, is het
geen goed isolatiemateriaal meer want water geleidt de warmte juist heel
goed.
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Weetjes en artikels experiment 1: Wat is energie?

Weetje 1: Vliegen vogels tegen windmolens?
Er vliegen maar weinig vogels tegen een windmolen. Al van 3km
ver ziet een vogel een windmolen staan. Hierdoor vliegen ze er
niet vaak tegen. In vergelijking vliegen er veel meer vogels tegen
een raam of een auto.
Had je dit verwacht? Bespreek in groep.

Weetje 2: Staan windmolens soms helemaal stil?
Windmolens staan bijna nooit helemaal stil. 95% van de tijd
draaien ze om energie op te wekken. Slechts 5% van de tijd staan
ze helemaal stil. Dat is erg weinig.
Had je dit verwacht? Bespreek in groep.
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Weetje 3: zonnepanelen vs. windmolens
Om evenveel energie op te wekken met zonnepanelen als met 1
enkele windmolen moet je 33 000 m3 zonnepanelen instaleren!
Had je dit verwacht? Bespreek in groep.

Weetje 4: Maakt een windmolen veel lawaai?
Een windmolen maakt niet veel lawaai. Als je 500 meter van een
windmolen staat hoor je een geluid van 35 decibel. Dat is even
luid als wat je hoort als je rondloopt in een bibliotheek of het
gefluister dat je hoort van iemand die 5 meter ver van jou staat.
Had je dit verwacht? Bespreek in groep.
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Artikel 1

Wat zijn de voordelen en nadelen van stuwdammen?
Bespreek in groep.
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Artikel 2

Wat zijn de voordelen van windmolens? Bespreek in groep.
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Weetjes en artikels experiment 2: Hot chocolat!

Weetje 1: stenen bakken in de zon
Zonne-energie is zo sterk dat je er zelfs bakstenen mee kan
maken. In verschillende landen laten ze klei enkele dagen in de
zon liggen en maken ze op deze manier bakstenen om hun huizen
te bouwen.
Wat vind jij hiervan? Denk je dat deze bakstenen even sterk zijn
als de bakstenen waar wij onze huizen mee bouwen? Bespreek in
groep.

Weetje 2: elektrische zonnecentrale

Een toepassing van zonne-energie, is een elektrische
zonnecentrale. Dit is een plek waar de zon schijnt op vele buizen
met daarin een warmtegeleidende vloeistof. De vloeistof warmt op
door de zon en die warmte wordt gebruikt om de temperatuur
van het water te verhogen. Het water verandert in stroom en drijft
een turbine aan. Zo wordt er elektriciteit geproduceerd.
Momenteel is slechts 0,02% van onze totale energievoorziening
zonne-energie. WWF verwacht dat zonne-energie in de toekomst
ongeveer de helft van de totale elektriciteit zal leveren.
Denk jij dat de helft van onze elektriciteit in de toekomst zal
worden opgewekt door de zon? Welk groot voordeel zou dit
hebben? Bespreek in groep.
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Artikel 1

Hoe kan jij helpen om de CO2-uitstoot te doen dalen?
Bespreek in groep.
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Artikel 2

Wat zijn de voordelen en de nadelen van een auto die rijdt
door de energie van de zon? Zou je zelf graag in deze auto
rijden? Bespreek in groep.
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Weetjes en artikels experiment 3: Gasfabriek

Weetje 1: rijden dankzij uitwerpselen
In Groot-Brittannië rijdt sinds kort een bus op AFVAL! De Biobus
rijdt op biomethaan dat geproduceerd is van afvalwater,
voedselresten en zelfs menselijke uitwerpselen.
Wanneer de tank gevuld is, kan dit milieuvriendelijke voertuig tot
300 kilometer afleggen. Deze hoeveelheid gas wordt
geproduceerd met het afval dat 5 personen gedurende een heel
jaar lang verzameld hebben. Op die manier krijgt afval een
tweede leven!
Wat vinden jullie hiervan? Bespreek in groep.
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Weetje 2: Biogas in België
In België zijn er biogasinstallaties in Leuven, Dendermonde,
Ardooie en Wevelgem. In 2013 had ons land 40
biogasinstallaties. Naast die 40 installaties zijn er nog ongeveer
50 die in opbouw zijn of om een andere reden nog niet gebruikt
worden.
Moeten er meer biogasinstallaties worden bijgebouwd in België?
Waarom? Bespreek in groep.

Artikel 2

Welke voedingswaren kunnen nog gebruikt
worden om energie van te maken? Som er
met je groep 10 op.
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Artikel 1

Waarom kan zeewier gebruikt worden om biogas te maken?
Bespreek in groep.
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Weetjes en artikels experiment 4: Lucht isoleert!

Weetje 1: Waarom isoleren?
Je huis goed isoleren heeft vele voordelen. Kijk maar!
-

de temperatuur in huis blijft aangenaam
je moet minder vaak de verwarming aanzetten
je bespaart geld
het is goed voor het milieu
het is goed voor uw gezondheid
het zorg ervoor dat er minder lawaai van buiten te horen is
in je huis

Is jouw huis goed geïsoleerd? Vraag het straks eens aan je ouders.

Weetje 2: sneeuw als isolatie
Sneeuw is ook uitstekend isolatiemateriaal. Hoe verser de sneeuw,
hoe meer lucht de sneeuw bevat en hoe beter ze isoleert. In iglo’s
wordt gebruik gemaakt van sneeuw als isolatiemateriaal. Zo kan er
een temperatuur van 0°C worden behouden wanneer het buiten
-20°C is.
Leg in eigen woorden uit waarom sneeuw, piepschuim en wol goed
isoleert. Bespreek je antwoord met heel de groep.
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Artikel 1

In dit artikel lees je dat je sinds
januari 2020 geen huis meer mag
verhuren als het niet goed geïsoleerd
is. Waarom is het zo belangrijk om
een huis goed te isoleren? Bespreek
in groep.
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BEGRIPPENLIJST DUURZAME ENERGIE
Energie
windturbine
Milieu
Elektriciteit
Zonne-energie
Zonnepanelen

Biogas
Hernieuwbare
energiebron
Niethernieuwbare
energiebron
isolatie
Zonneoven

Om iets te laten werken, hebben we energie nodig. Als jij gaat zwemmen, dan
heb je energie nodig om te kunnen bewegen in het water.
Windmolen: een molen die draait door de wind en zo elektriciteit opwekt.
Alles wat met natuur te maken heeft. De omgeving waarin mensen, planten
en dieren leven.
De stroom die wij gebruiken. We hebben elektriciteit nodig om bijvoorbeeld
het licht te laten branden in de klas.
Energie die afkomstig is van de zon.
Een plaat die energie van de zon opneemt zodat je thuis
elektriciteit kan gebruiken door de zon.

Gassen die vrijkomen door het rottingsproces van natuurlijk afval. Hierdoor
kunnen we elektriciteit opwekken.
Iets waar we energie mee kunnen opwekken zonder de aarde te beschadigen
of iets weg te nemen van de aarde. Deze energiebronnen geraken niet op.
Voorbeelden zijn zonne-energie, windenergie…
Iets waar we energie mee kunnen opwekken maar hierdoor de aarde
beschadigen. Deze energiebronnen (bijvoorbeeld steenkool) zullen op
geraken en zijn schadelijk voor de natuur.
Isolatie houdt warmte of koelte binnen in binnen in bijvoorbeeld een huis of
een jas.
Een over die werkt door de energie van de zon.

Copyright: Wikipedia

Aardgas
Fossiele
brandstof
Organisch afval
Duurzaamheid
Stuwdam

Een fossiele brandstof die we gebruiken om elektriciteit op te wekken.
Fossiele brandstoffen zijn aardgas, aardolie en kolen. Deze brandstoffen zijn
vervuilend en zorgen voor veel CO2 uitstoot.
Afval afkomstig van mensen, dieren of planten.
Een duurzame wereld is een wereld waar mans, milieu en economie met
elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten.
Een versperring in een rivier die door de mens gemaakt is om met de kracht
van het water energie op te wekken.
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Titel

Alinea 4: hulpvragen

Verzin een originele titel bij jouw verhaal en schrijf jouw titel in het groene kader.
Doe dit helemaal op het einde, als jouw verhaal al klaar is.

Alinea 1: hulpvragen
We leren de hoofdrolspelers en de plaats waar
het verhaal zich afspeelt kennen.
Waar leeft jouw held of heldin?
Hoe begint jouw verhaal?

Alinea 2: hulpvragen
De hoofdpersonages beginnen problemen te
krijgen. Het kan gaan om iets wat ze missen of
om een opdracht die ze moeten vervullen.
Zijn er problemen in het bos/de bergen/de
stad/… waar jouw hoofdpersonage leeft?
Zijn er mensen of dieren die jouw held of
heldin bedreigen?
Heeft jouw personage een speciale taak?
-

Alinea 3: hulpvragen
De hoofdpersonages moeten bepaalde
uitdagingen doorstaan om hun problemen op
te lossen of hun opdracht te vervullen.
Moet het hoofdpersonage een reis
ondernemen?
Heeft hij of zij vrienden die hem/haar
kunnen helpen?
Heeft hij of zij een belangrijke ontmoeting
met een mens of een dier?
-

Het einde van het verhaal.
Hoe loopt jouw verhaal af?
Is jouw held of heldin gelukkig?
Is de taak uitgevoerd of het probleem
opgelost?
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VERBETERSLEUTEL WERKBLADEN
BEDREIGDE DIERSOORT: JAGUAR
Leg in je eigen woorden uit wat WWF doet om bedreigde diersoorten zoals de jaguar te
beschermen?
WWF zorgt ervoor dat leefgebieden van de jaguar worden beschermd zodat deze dieren minder gevaar
lopen en rustiger kunnen leven. Samen met andere landen werken ze samen om de jaguar beter te
beschermen. WWF verbindt ook natuurgebieden door ecoducten te bouwen en ze hebben de
Internationale dag van de jaguar opgericht om extra in de kijker te zetten dat deze dieren beschermd
moeten worden.
Waarom maken deze acties de wereld beter?
Ze zorgen ervoor dat bedreigde diersoorten kunnen blijven bestaan. Ze zorgen voor het milieu en dat
is belangrijk voor dieren en mensen.

BEDREIGDE DIERSOORT: ZEESCHILDPAD
Leg in je eigen woorden uit wat WWF doet om bedreigde diersoorten zoals de zeeschildpad te
beschermen?
WWF zorgt ervoor dat zeeschildpadden voldoende veilige plekken hebben om eieren te kunnen leggen
en te kunnen leven. Ze helpen de lokale gemeenschappen om op een andere manier geld te verdienen
dan de schildpadproducten te verkopen.
Waarom maken deze acties de wereld beter?
Ze zorgen ervoor dat bedreigde diersoorten kunnen blijven bestaan. Ze zorgen voor het milieu en dat
is belangrijk voor dieren en mensen.

BEDREIGDE DIERSOORT: OLIFANT
Leg in je eigen woorden uit wat WWF doet om bedreigde diersoorten zoals de olifant te
beschermen?
WWF ervoor dat mensen die stropers proberen op te pakken voldoende training, middelen en
communicatieapparatuur hebben om deze job goed te kunnen uitvoeren. Ze zorgen voor speciale
honden die illegale producten zoals de slagtanden van een olifant kunnen opsporen. WWF werkt
samen met andere organisaties om ervoor te zorgen dat niemand nog onschuldige olifanten kan
vermoorden om de slagtanden mee te nemen. WWF zorgt mee voor elektrische hekken zodat olifanten
en mensen niet onnodig in contact komen met elkaar.
Waarom maken deze acties de wereld beter?
Ze zorgen ervoor dat bedreigde diersoorten kunnen blijven bestaan. Ze zorgen voor het milieu en dat
is belangrijk voor dieren en mensen.
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BEDREIGDE DIERSOORT: PANDA
Leg in je eigen woorden uit wat WWF doet om bedreigde diersoorten zoals de olifant te
beschermen?
WWF zorgt ervoor dat het gebied waar de panda’s leven beschermd wordt zodat ze rustig kunnen
leven. Ze verbinden bossen door bamboebomen te planten en installeren ecoducten om de dieren
veilig de weg te laten oversteken. WWF steunt ook de mensen die nu minder inkomsten hebben omdat
ze geen bamboebomen meer mogen kappen. Ze zoeken samen met hen naar alternatieven.
Waarom maken deze acties de wereld beter?
Ze zorgen ervoor dat bedreigde diersoorten kunnen blijven bestaan. Ze zorgen voor het milieu en dat
is belangrijk voor dieren en mensen.
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Broederlijk delen
Copyright: Broederlijk Delen

Wat is het doel van deze organisatie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat doet deze organisatie om de wereld te verbeteren? Welke acties ondernemen ze? Geef minstens 3
voorbeelden.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rond welke 3 thema’s werkt Broederlijk delen? Som ze op en geef een korte beschrijving.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
Zou jij je willen engageren voor deze organisatie? Waarom wel/niet?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In hoeverre vind je dat de mensen in de organisaties zichzelf ‘geven’ voor anderen? Wat vind je daarvan?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SNELLER KLAAR OPDRACHT
Ben je klaar met het beantwoorden van de vragen? Bedenk in groep een leuke en originele slogan die goed past bij
de organisatie. Noteer de slogan hier:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Unicef
Wat is het doel van deze organisatie?

Copyright: Unicef

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat doet deze organisatie om de wereld te verbeteren? Welke acties ondernemen ze? Geef minstens 3
voorbeelden.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat zijn de 7 prioriteiten voor Unicef?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat zijn de inspiratiebronnen van Unicef?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zou jij je willen engageren voor deze organisatie? Waarom wel/niet?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In hoeverre vind je dat de mensen in de organisaties zichzelf ‘geven’ voor anderen? Wat vind je daarvan?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SNELLER KLAAR OPDRACHT
Ben je klaar met het beantwoorden van de vragen? Bedenk in groep een leuke en originele slogan die goed past bij
de organisatie. Noteer de slogan hier:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Artsen Zonder Grenzen
Copyright: Artsen Zonder Grenzen

Wat is het doel van deze organisatie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bekijk het filmpje onder de rubriek: ‘Wij zijn wij?’
Artsen Zonder Grenzen onderneemt veel actie om de corona-pandemie onder controle te krijgen. Wat doet deze
organisatie om de wereld te verbeteren? Welke acties ondernemen ze? Geef minstens 3 voorbeelden. Klik op ‘een
overzicht van onze COVID-19 projecten in België, update van 21 april.’
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zou jij je willen engageren voor deze organisatie? Waarom wel/niet?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In hoeverre vind je dat de mensen in de organisaties zichzelf ‘geven’ voor anderen? Wat vind je daarvan?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SNELLER KLAAR OPDRACHT
Ben je klaar met het beantwoorden van de vragen? Bedenk in groep een leuke en originele slogan die goed past bij
de organisatie. Noteer de slogan hier:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Amnesty International
Copyright: Amnesty International

Wat is het doel van deze organisatie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Klik op ‘voer actie’ en daarna op ‘schrijfmarathon’. Bekijk het filmpje. Beantwoord vervolgens deze vragen:
-

Wat doet Amnesty International om de wereld te verbeteren?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Om welke 2 redenen schrijven mensen massaal brieven voor Amnesty International?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Hoeveel mensen hebben in 2019 kaartjes en brieven geschreven om Amnesty International te steunen en
mensen over heel de wereld te helpen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zou jij je willen engageren voor deze organisatie? Waarom wel/niet?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In hoeverre vind je dat de mensen in de organisaties zichzelf ‘geven’ voor anderen? Wat vind je daarvan?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SNELLER KLAAR OPDRACHT
Ben je klaar met het beantwoorden van de vragen? Bedenk in groep een leuke en originele slogan die goed past bij
de organisatie. Noteer de slogan hier:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Make-A-Wish
Copyright: Make-A-Wish

Klik op ‘onze missie’ en bekijk het filmpje. Wat is het doel van deze organisatie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hoe kan Make-A-Wish het verwezenlijken van de dromen betalen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lees enkele wensverhalen. Wat doet deze organisatie om de wereld te verbeteren? Welke acties ondernemen ze?
Geef minstens 3 voorbeelden.
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zou jij je willen engageren voor deze organisatie? Waarom wel/niet?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In hoeverre vind je dat de mensen in de organisaties zichzelf ‘geven’ voor anderen? Wat vind je daarvan?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SNELLER KLAAR OPDRACHT
Ben je klaar met het beantwoorden van de vragen? Bedenk in groep een leuke en originele slogan die goed past bij
de organisatie. Noteer de slogan hier:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Bijlage 2, Les 5

Broederlijk delen
Verbetersleutel
Wat is het doel van deze organisatie?

Copyright: Broederlijk Delen

Strijden tegen armoede en ongelijkheid op het platteland.

Wat doet deze organisatie om de wereld te verbeteren? Welke acties ondernemen ze? Geef minstens 3
voorbeelden.
Meerdere antwoorden mogelijk: mensen informeren, sensibiliseren en aanzetten tot actie, boeren en boerinnen
nieuwe kennis en duurzame technieken bijbrengen…
Rond welke 3 thema’s werkt Broederlijk delen? Som ze op en geef een korte beschrijving.
1. Recht op voedsel: Ze streven naar een eerlijke voedselverdeling.
2. Duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen: Ze eisen dat land, water en grondstoffen beheerd worden met
respect voor mens en milieu.
3. Inspraak en vrede: Ze stimuleren mensen om op te komen voor hun rechten.
Zou jij je willen engageren voor deze organisatie? Waarom wel/niet?
Eigen mening

In hoeverre vind je dat de mensen in de organisaties zichzelf ‘geven’ voor anderen? Wat vind je daarvan?
Eigen mening

SNELLER KLAAR OPDRACHT
Ben je klaar met het beantwoorden van de vragen? Bedenk in groep een leuke en originele slogan die goed past bij
de organisatie. Noteer de slogan hier:
Eigen invulling
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Unicef
Verbetering
Wat is het doel van deze organisatie?

Copyright: Unicef

Unicef is het kinderfonds van de Verenigde Naties. Ze strijden voor kinderen en hun rechten in de wereld.

Wat doet deze organisatie om de wereld te verbeteren? Welke projecten voeren ze uit? Geef minstens 3
voorbeelden.
Meerdere antwoorden mogelijk: sensibiliseringscampagnes houden rond ebola, installeren van waterpunten en
toiletten in dorpen en scholen, lespakketten ontwikkelen over hygiëne, oprichten van scholen…

Wat zijn de 7 prioriteiten voor Unicef?
Gezondheid, Hiv/aids en kinderen, een gezonde en veilige omgeving, voeding, onderwijs, bescherming, gelijke
kansen

Wat zijn de inspiratiebronnen van Unicef?
Het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, millenniumdoelen

Zou jij je willen engageren voor deze organisatie? Waarom wel/niet?
Eigen mening

In hoeverre vind je dat de mensen in de organisaties zichzelf ‘geven’ voor anderen? Wat vind je daarvan?
Eigen mening

SNELLER KLAAR OPDRACHT
Ben je klaar met het beantwoorden van de vragen? Bedenk in groep een leuke en originele slogan die goed past bij
de organisatie. Noteer de slogan hier:
Eigen invulling
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Artsen Zonder Grenzen
Verbetering
Copyright: Artsen Zonder Grenzen

Wat is het doel van deze organisatie?
Artsen Zonder Grenzen verleent hulp aan slachtoffers van oorlogen, van rampen, en van epidemieën. Ze bieden
medische zorg aan mensen in nood.
Bekijk het filmpje onder de rubriek: ‘Wie zijn wij?’
Artsen Zonder Grenzen onderneemt veel actie om de corona-pandemie onder controle te krijgen. Wat doet deze
organisatie om de wereld te verbeteren? Welke acties ondernemen ze? Geef minstens 3 voorbeelden. Klik op ‘een
overzicht van onze COVID-19 projecten in België, update van 21 april.’
Meerdere oplossingen nodig: Opvangplaatsen voor daklozen en migranten infectiepreventie geven, capaciteit van
ziekenhuisbedden uitgebreid, triageposten oprichten, vertellen aan rusthuispersoneel hoe ze patiënten kunnen
isoleren en andere bewoners beschermen, psychologische ondersteuning bieden aan verpleegsters, schorten
ontsmetten zodat ze kunnen hergebruikt worden…
Zou jij je willen engageren voor deze organisatie? Waarom wel/niet?
Eigen mening

In hoeverre vind je dat de mensen in de organisaties zichzelf ‘geven’ voor anderen? Wat vind je daarvan?
Eigen mening

SNELLER KLAAR OPDRACHT
Ben je klaar met het beantwoorden van de vragen? Bedenk in groep een leuke en originele slogan die goed past bij
de organisatie. Noteer de slogan hier:
Eigen invulling
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Amnesty International
Verbetering
Copyright: Amnesty International

Wat is het doel van deze organisatie?
Amnesty International streeft de naleving van alle mensenrechten na.
In hoeveel landen zijn de 7 miljoen leden van Amnesty International actief?
In meer dan 150 landen.
Klik op ‘voer actie’ en daarna op ‘schrijfmarathon’. Bekijk het filmpje. Beantwoord vervolgens deze vragen:
-

-

Wat doet Amnesty International om de wereld te verbeteren?
Ze organiseren jaarlijks een schrijfmarathon om mensen massaal brieven te laten schrijven tegen onrecht.
Om welke 2 redenen schrijven mensen massaal brieven voor Amnesty International?
Om de mensen die worden opgesloten omwille van hun strijd voor mensenrechten een hart onder de riem te
steken en om overheden die hen hebben opgesloten onder druk te zetten en duidelijk te maken dat het niet
kan dat mensen zomaar in de gevangenis worden gezet.
Hoeveel mensen hebben in 2019 kaartjes en brieven geschreven om Amnesty International te steunen en
mensen over heel de wereld te helpen?
Meer dan 64 000 brieven en kaartjes zijn geschreven.

Zou jij je willen engageren voor deze organisatie? Waarom wel/niet?
Eigen mening
In hoeverre vind je dat de mensen in de organisaties zichzelf ‘geven’ voor anderen? Wat vind je daarvan?
Eigen mening
SNELLER KLAAR OPDRACHT
Ben je klaar met het beantwoorden van de vragen? Bedenk in groep een leuke en originele slogan die goed past bij
de organisatie. Noteer de slogan hier:
Eigen invulling
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Make-A-Wish
Verbetering

Copyright: Make-A-Wish

Klik op ‘onze missie’ en bekijk het filmpje. Wat is het doel van deze organisatie?
Make-A-Wish vervult wensen van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende medische aandoening
om hen kracht te geven de strijd tegen de ziekte verder te zetten.
Hoe kan Make-A-Wish het verwezenlijken van de dromen betalen?
Dankzij de medewerking van meer dan 120 vrijwilligers verspreid over Vlaanderen en dankzij de steun via giften.
Lees enkele wensverhalen. Wat doet deze organisatie om de wereld te verbeteren? Welke acties ondernemen ze?
Geef minstens 3 voorbeelden.
Meerdere antwoorden mogelijk: Make-A-Wish maakt de wereld mooier door wensen van zieke kinderen te
vervullen. Zo laten ze kinderen indoor skydiven, naar de brandweer gaan, Kapitein Winokio ontmoeten…
Zou jij je willen engageren voor deze organisatie? Waarom wel/niet?
Eigen mening
In hoeverre vind je dat de mensen in de organisaties zichzelf ‘geven’ voor anderen? Wat vind je daarvan?
Eigen mening
SNELLER KLAAR OPDRACHT
Ben je klaar met het beantwoorden van de vragen? Bedenk in groep een leuke en originele slogan die goed past bij
de organisatie. Noteer de slogan hier:
Eigen invulling
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Bijlage 3, Les 5

Copyright: Make-A-Wish

Copyright: Amnesty International

Copyright: Artsen Zonder Grenzen
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Copyright: Unicef

Copyright: Broederlijk Delen
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