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  Samen werken aan een betere
wereld

Rode draad
Gedurende deze lessenreeks van 400 minuten gaan we samen met de
leerlingen bekijken hoe we samen een betere wereld kunnen bouwen. Dit gaan we
vrij letterlijk nemen. 
Ik ga de leerlingen bij het begin van de lessenreeks verdelen over groepjes van 4
(want SAMENWERKEN aan een betere wereld). Dit worden de
themagroepjes, ze werken gedurende heel dit thema samen in dit groepje. 
In dat groepje gaan de leerlingen een utopische stad mogen maken. Deze stad
krijgt meer vorm naar gelang de lessen vorderen. 
We starten de lessenreeks met een simpele stad, enkel huizen. Na de les die
bijvoorbeeld over het milieu gaat, gaan de leerlingen in hun groepjes moeten
nadenken over hoe ze in hun stad goed kunnen zijn voor het milieu
(bijvoorbeeld: verschillende vuilbakken, een containerpark waar alles
gesorteerd wordt, misschien moeten de burgers hun plastic wel beperken tot een
minimum …). 
Zo krijgt hun stad gedurende de lessen meer en meer vorm. 
 
Gedurende deze lessen stellen we ook samen de geboden voor een betere
wereld op. Deze worden opgehangen aan de themamuur in de klas.
Op het einde van het thema, als we alle geboden hebben, mogen de
leerlingen deze op een artistieke manier de 10 geboden voorstellen. Deze kunnen
een plaats krijgen op de school. De school is namelijk een mini-wereld en het
is heel belangrijk om klein te beginnen.

Praktisch
Dit is een thema voor leerlingen van een derde graad.
De leerlingen mogen hun stad bouwen op een A2-papier. Ze mogen de gebouwen
voorstellen met blokjes. Hun straten mogen ze tekenen op het papier met stiften,
kleurpotloden, wascokrijtjes … 
 
Het is belangrijk om de leerlingen mee te geven om elke stap goed te overdenken.
Ook werken ze tijdens een les van verkeer, enkel maar aan het verkeer in hun stad. Er
wordt dan niet meer gewerkt aan bijvoorbeeld het ontmoetingscentrum. De
leerlingen krijgen telkens als ze aan hun stad mogen werken een instructiefiche met
hulpvragen om de opbouw van hun stad makkelijker te maken.
 
Het makkelijkste is om de leerlingen een vaste werkbank/werkplaats te geven zodat
ze hun werk niet moeten verplaatsen en het steeds daar kunnen laten staan.
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Klasinkleding

Materiaal
Blokjes: Duplo, Kapla, Lego
Playmobil
A2-bladeren (1 per groep)
Wasco- of Pandakrijt
Stiften
Kleurpotloden
Optioneel: Echte materialen van buiten: Takjes, bladeren, gras ...
Themabundel
Instructiefiches (voor de leerlingen) per les 

Quotes tegen de muur: 
Wees de verandering die je wil zien in de wereld. - Gandhi
Geen enkele daad van vriendelijkheid, hoe klein die ook is, is ooit verspild -
Aesop
Dit is geen eenmalig dingetje, dit is onze hele toekomst. - Greta Thunberg 
...

Wereldbol
Logo's van organisaties
Geboden voor een betere wereld die je les per les aanvult met de leerlingen.

Het is belangrijk om het thema voor te stellen aan een grote themamuur. Zo worden
de leerlingen meteen vanaf dag 1 meegezogen in het thema. 
Hier zijn enkele tips voor de klasinkleding:

De leerlingen krijgen ook een bundel die hen door het thema leidt. Bij elke les zijn er 1
één of twee bladeren met oefeningen. Ook de rode draad (hun stad en de geboden)
hebben een plekje gekregen. De bundels zijn gedifferentieerd. Er is een makkelijke
(bundel 2) en een moeilijkere bundel (bundel 1).
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Ik zie, ik zie van Eef Rombaut - Prentenboek

Toen de zee stil was van Annelies Beck - Prentenboek 

Het boek van de toekomst van Brigitte Coppin - Informatief
boek 

Atlas, een fantastische ontdekkingsreis langs de schatten van
de wereld van Aleksandra en Daniel Mizielińscy - Informatief
boek 

Hallo wereld van Jonathan Litton - Informatief boek 

België van Gunter Segers - Informatief boek

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ik stel voor om vooraf een blauwe achtergrond te maken. De quotes en de geboden
kan je dan in een groene kleur op de blauwe achtergrond hangen. Zo lijkt het een
beetje op de wereld.
 
Ik ben zelf ook fan van een “snuffeltafel” met boeken. De leerlingen worden hierdoor
geprikkeld om naar de boeken te grijpen.
Ook komen ze op deze manier meer te weten over het thema. Hieronder lijst ik
enkele boeken op die u op deze tafel kan plaatsen.
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Hoeveel papier gaat er in een boom? (en andere vragen van
kinderen over duurzaamheid) van Bas van Lier - Informatief
boek

Word een held en red de aarde: handboek voor dappere
kinderen van Lena Martaz - Informatief boek

De zee kwam door de brievenbus van Selma Noort - Leesboek

De fiets, van spaak tot stuur van Sander Voormolen - Informatief
boek

Rechtop met Obi en Odette: kinderrechten van Kolet Janssen
en Emy Geyskens - Informatief prentenboek 

Recht op geluk: Een jongen steekt de grens over van Leo
Bormans - Leesboek 

Het kleine paradijs van Jef Aerts - Leesboek 
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OVSG

GO!

ZILL

Doelen 
Leerplandoelen die bereikt worden met de rode draad.
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  Planning lessen 

Inleidende les
 50 minuten 

WO

In deze volgorde vinden de lessen plaats. De timing van de lessen staat er
bij. De lessen muzische vorming kunnen willekeurig plaatsvinden.

Afval, milieu
100 minuten

Gezondheid
50 minuten

Verkeer 
75 minuten

Random Act of Kindness
25 minuten 

Kinderrechten
50 minuten

Afsluiting
25 minuten
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Muzische vorming

Drama
50 minuten  

Beeld 
50 minuten
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  Doelen

ZILL

Hier vind je de leerplandoelen en lesdoelen die je bereikt
in dit thema.
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OVSG
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GO!
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Lesdoelen
kunnen artikels opzoeken in een krant of op het internet;
kunnen uit artikels de belangrijkste informatie halen en deze bondig meedelen;
kunnen hun fantasie gebruiken bij het bouwen van de stad;

De leerlingen: 

kunnen afval sorteren;
kennen het verschil tussen een klimaatprobleem en een milieuprobleem;
kunnen reflecteren over afval in hun eigen stad;

 

kunnen op een mediawijze manier zaken opzoeken op de site: Gapminder.org;
kunnen hun land situeren op de wereldkaart;
kunnen de manier van leven van hun land en die van België vergelijken aan de
hand van de foto's op de site;

 

kennen de verkeersborden die voor hen belangrijk zijn;
kunnen samenwerken; 
zijn motorisch vaardig genoeg om uit afval een rijdende auto te maken;
kunnen hun inzicht gebruiken bij het maken van een auto;

 

kunnen zelf een een RAK verzinnen en deze uitvoeren;
zien het belang in van af en toe iets aardigs te doen; 
kunnen de RAK situeren binnen het thema;

 

weten waar het Kinderrechtenverdrag voor staat;
kunnen een recht kiezen dat zij belangrijk vinden en dit verantwoorden;
kunnen de rechten interpreteren;

 

kunnen hun fantasie gebruiken, die hen kan helpen bij het zien van een wezentje;
kunnen met een strakke timing aan een opdracht werken; 
kunnen afval in een collage leggen en dit opkleven;
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kunnen expressief uiten en kunnen opgaan in de wereld van de drama;
kunnen expressie leggen in hun lichaamstaal en gezichtsuitdrukking;
kunnen emotie leggen in hun nonsenswoorden, zodat deze een betekenis
hebben; 

 

kunnen hun stad voorstellen aan elkaar;
kunnen terugblikken op de onderwerpen van het thema;
kunnen hun mening geven over het thema.
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INSTRUCTIEFICHES VOOR
LEERKRACHTEN



Vakgebied + titel
Link met het thema
Doelen

Lesdoelen
Leerplandoelen

ZILL
OVSG
GO!

Het verloop van de les
De timing
Het materiaal dat er voor nodig is
Eventueel differentiatie

Hier vind je de instructiefiches van de lessen. 
Alle fiches zijn hetzelfde opgebouwd: 

 
 
Het laatste blad van de instructiefiches zijn de bijlagen. Daar vind je voorbeelden
van bepaalde werkvormen terug. 
Na de bijlagen vind je een blad met extra's.

  

Instructiefiches voor leerkrachten
Dit is een thema voor leerlingen van de DERDE GRAAD.
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Dit is de inleidende les waar we het thema mee starten en voorstellen
aan de leerlingen.
De leerlingen gaan artikels opzoeken. Ze moeten allemaal gaan over
wereldproblemen. Welke wereldproblemen, dat kiezen ze zelf. 
We starten vanuit wereldproblemen om zo door te schakelen naar een
klasgesprek waarin het gaat over hoe de wereld er mooier zou uitzien en hoe we
samen een betere wereld kunnen creëren. 
 
Daarna starten de leerlingen aan de bouw van hun eigen stad. Deze stad
wordt de rode draad doorheen het thema. Na elke les mogen ze een stukje van hun
stad bijbouwen. Ook verzinnen we na elke les een gebod waaraan een betere
wereld moet voldoen. 

Doelen
Lesdoelen

kunnen artikels opzoeken in een krant of op het internet;
kunnen uit artikels de belangrijkste informatie halen en deze bondig meedelen;
kunnen hun fantasie gebruiken bij het bouwen van de stad.

De leerlingen: 

  Inleidende les
Link met thema

Leerplandoelen
ZILL

OVSG
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Middenstuk
Als de leerlingen een artikel hebben opgezocht, zorgen dat ze weten wat
er in het artikel staat. Als ze dat weten, gaan de leerlingen per twee staan.
Alle duo’s gaan tegenover elkaar staan, zodat ze twee lange rijen vormen. Ze
krijgen allebei één minuut om te vertellen waar hun krantenartikel over ging.
Daarna schuiven de leerlingen van de rechterrij door. Dan begint de speeddate
opnieuw. Enz.
 
Bespreek daarna de artikels kort in de klas. Door de artikels te bespreken kom je bij het
onderwerp: hoe zou de wereld er mooier kunnen uitzien en hoe zouden we samen een
betere wereld kunnen creëren?
 
Geef de leerlingen hun bundel en leg uit dat er enkele oefeningen in staan voor elke les
WO. Het is hun werkbundel die aan het einde van de lessenreeks gevuld gaat zijn. 
 

Slot
Verdeel de leerlingen in groepen van vier.
Dit worden hun themagroepjes. Tijdens elke les mogen deze leerlingen
samenwerken.
In hun themagroepjes bouwen ze een utopische stad aan de hand van
verschillende soorten blokken, A2-papieren, kleurtjes, stiften, wasco’s …
Ze starten tijdens deze les met het bouwen van de basis van hun stad:
de huizen. Ze zorgen voor grote huizen, kleine huizen, woonwijken,
appartementsblokken …
Geef de leerlingen de instructiefiche van de inleidende les. Hier staan hulpvragen op die
hen helpen bij het bouwen van hun stad.

Inleiding
Een deel van de leerlingen gaat in de krant artikels zoeken, het andere
deel zoekt artikels op het internet. Ze moeten allemaal gaan over
wereldproblemen. Welke wereldproblemen, dat kiezen ze zelf. Schets even
kort wat er wordt verstaan onder wereldproblemen. (het kan gaan over
oorlog, hongersnood, migratie, klimaat …) 

Verloop

GO!
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Kranten
Computers
Blokken: Duplo, Lego, Kapla
Playmobil
A2-papier
Stiften
Kleurtjes
Wasco’s
Woordenboeken 
Themabundel
Instructiefiche - mijn eigen stad: "inleidende les"

Materiaal

50 minuten 
Inleiding: 10 minuten
Midden: 20 minuten      
Slot: 20 minuten

Timing

Differentiatie
Voor de leerlingen die het moeilijker hebben kan je in de
krant al artikels selecteren die over wereldproblemen gaan. 
Bij elk van deze krantenartikels kan je een woordenlijst maken met de
moeilijke woorden die voorkomen in dat artikel.
 
Voorbeeld artikel
Ketnet, Karrewiet, (2020). Is de leider van Noord-Korea ziek? Geraadpleegd op
23 april, 2020: https://www.ketnet.be/karrewiet/23-april-2020-is-de-leider-
van-noord-korea-ziek 
 
NBA. (2020). Nieuwe simulatie van "National Geographic" toont aan: "Vlaaderen
krijgt het klimaat van Toscane". Geraadpleegd op 23 april 2020: 
 https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200419_04926960
 
Woordenlijst bij het artikel van NBA: 
Toscane: Gebied in Italië
Simulatie: Nabootsing van de werkelijkheid
Tendens: Een richting waarnaartoe iets beweegt
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Wanneer we werken rond een betere wereld is het haast onmogelijk om het milieu
buiten beschouwing te laten. 
De wereld zou er effectief beter van worden als we ons afval inperken en actief
bezig zijn met het milieu.
Dit zit ook erg in de leefwereld van de leerlingen. 

kunnen afval sorteren;
kennen het verschil tussen een klimaatprobleem en een milieuprobleem;
kunnen reflecteren over afval, en hoe ze dit gaan aanpakken, in hun eigen stad.

De leerlingen: 

  WO - Afval, milieu

Link met thema

Doelen
Lesdoelen

Leerplandoelen
ZILL

OVSG
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Middenstuk
Verdeel de leerlingen in groepjes van twee. 
Geef de leerlingen per groepje één grijptang om afval te grijpen en een vuilzakje om
hun gevonden afval in te deponeren. 
Wijs de leerlingen op een veilige houding in het verkeer. Ze lopen op het voetpad en
sluiten mooi aan. 
 
Ga met de leerlingen op pad in je stad of dorp. De leerlingen rapen afval dat ze
onderweg tegenkomen. Ga naar een park in de buurt en laat de leerlingen daar op
zelfstandige basis, per twee, afval zoeken. 
Neem een fluitje mee en spreek met de leerlingen af dat wanneer er gefloten wordt,
ze terug komen naar het afgesproken punt. 
 
Eens terug in de klas:
Verzamel een deeltje van het gevonden afval op een grote tafel vooraan in de klas. Nu
is het de bedoeling dat jullie samen het afval sorteren. 
Zorg voor verschillende vuilzakken. Het papier en karton gaat in een schoendoos.
Optioneel verf je deze schoendoos geel. 
Herhaal de regels van het sorteren en schijn deze eventueel op het bord.
 
Als er nog tijd over is grijp je naar de bundel. Daar staan de sorteerregels voor gft, PMD
en Papier en Karton nog eens in vermeld. Ook staat er een korte oefening in. 

Inleiding
Dit filmpje kan je gebruiken als inleiding van de les. Wijs de leerlingen nog eens extra
op het verschil tussen een klimaatprobleem en een milieuprobleem.
https://onderwijs.hetarchief.be/media/vrt-nws-milieu-versus-
klimaat/YGfWU4RcdpfoiHX5T2ogCL9Y

Verloop

GO!
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De oefening in de bundel over het sorteren is gedifferentieerd. Dit kan je zien in de
twee verschillende bundels.
 
Sommige leerlingen vinden het moeilijk om zich aan de verkeersregels te houden
tijdens het wandelen. Daarom kan je hen mee vooraan laten lopen en ze de weg naar
het bos of het park mee laten bepalen aan de hand van een plan. 
Zo geef je hen verantwoordelijkheid en heb je hen dichtbij. 

Differentiatie

Filmpje: https://onderwijs.hetarchief.be/media/vrt-nws-milieu-versus-
klimaat/YGfWU4RcdpfoiHX5T2ogCL9Y
Vuilzakken (1 per twee leerlingen)
Grijptangen (1 per twee leerlingen)
Optioneel: Plastic handschoentjes
Vuilzak: PMD, plastic, restafval, (bioafbreekbare zak voor gft)
Schoendoos in de kleur van de vuilbak: Papier en Karton
Fluitje
Themabundel
Instructiefiche - mijn eigen stad "Afval en milieu"

Materiaal

100 minuten
Inleiding: 10 minuten 
Middenstuk: 70 minuten
Slot: 20 minuten

Timing

Slot
Bespreek welk gebod er bij deze les past.
Geef de leerlingen de instructiefiche van afval en milieu. 
De leerlingen krijgen tijd om aan hun eigen stad te werken. Ze gaan zorgen
dat de stad milieu- en klimaatvriendelijk wordt.
VB. het plaatsen van vuilbakken, een containerpark voorzien, een groene
zone of een park integreren ...
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  WO - Gezondheid

Link met thema

Doelen

Het is heel belangrijk om de wereld van de leerlingen open te trekken. Het is
belangrijk om ze een realistisch beeld te geven van hoe het er in andere
werelddelen aan toe gaat. 
Ze gaan zich focussen op de gezondheid en alle aspecten wat daar mee te maken
heeft. 

Lesdoelen

kunnen rondsnuffelen op de site: Gapminder.org;
kunnen hun land situeren op de wereldkaart;
kunnen de manier van leven en van hun land vergelijken met België aan de hand
van de foto's op de site;. 

De leerlingen: 

Leerplandoelen

ZILL
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Inleiding
Geef de leerlingen de kans om te vertellen naar waar ze al eens op reis zijn geweest (of
van waar de leerlingen afkomstig zijn).
Daarna stelt de leerkracht de vraag of ze al eens ziek zijn geweest of een ongeluk
hebben gehad op reis. 
Situeer de landen die de leerlingen aanhalen op de kaart. Bespreek het werelddeel en
vraag naar de voorkennis van de leerlingen.
 

Middenstuk
De  leerlingen worden verdeeld in groepjes van twee. Ze krijgen elk een land
toegewezen. De landen verschillen veel van elkaar. Ze moeten hun land vergelijken met
België.
De leerlingen kijken op de volgende site: Gapminder.org en ze klikken door naar "Dollar
Street". (Je zet best de site in het Nederlands). Stel de site even klassikaal voor. 
Daarna mogen de leerlingen zelf aan de slag. Ze zoeken hun gekozen land. Op de site
krijgen ze een uitgebreid, concreet beeld over hoe het eraan toe gaat in dat land. Ze
gaan de zaken die met gezondheid te maken hebben bekijken en deze vergelijken met
die van België. 
 

Verloop

GO!

OVSG
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De twee bundels verschillen van elkaar op basis van de kaarten. De leerlingen die in
bundel 1 werken, krijgen een blinde kaart. De leerlingen die in bundel 2 werken, krijgen
een kaart met de plaatsnamen erbij. 
 
De leerlingen werken met de site Gapminder.org.
De leerlingen die in bundel 1 werken kijken en zoeken zelf op de site. 
De leerlingen van bundel 2 krijgen enkele zoektermen waarnaar ze mogen zoeken op de
site.
 

Differentiatie

Computers/laptops/tablets - één per twee leerlingen
Themabundel
Gapminder.org - Site waarop de leerlingen gaan opzoeken. 
Instructiefiche - mijn eigen stad: "Gezondheid"

Materiaal

50 minuten
Inleiding: 10 minuten
Middenstuk: 35 minuten
Slot: 5 minuten

Timing

Na ongeveer 20 minuten opzoekingswerk, mogen de leerlingen heel kort hun land
voorstellen en dit vergelijken met hoe wij leven in België. Daarna situeren we de
landen die aan bod zijn gekomen op de kaart.
 

Slot
Bespreek samen welk gebod er bij deze les kan passen.
Geef de leerlingen de instructiefiche van gezondheid.
De leerlingen mogen hun stad verder uitbouwen op het vlak van gezondheidszorg. Ze
bekijken hoe ze de gezondheidszorg in hun stad kunnen vormgeven.
VB. door middel van een ziekenhuis, een medisch centrum, een woonzorgcentrum ...
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Elke dag raken er 10 kinderen gewond in het verkeer in ons land. De ongevallen
gebeuren voornamelijk op tijdstippen dat de school start of eindigt. 
Ik vind het heel belangrijk dat de leerlingen weten hoe ze in het verkeer op een
juiste manier functioneren. 
Er zijn landen en waar er veel minder verkeersdoden zijn dan in België. Als we
samen gaan voor een betere wereld, moeten we het verkeer verbeteren. 
Daarom heeft dit onderwerp een plaats in dit thema.

Lesdoelen

kennen de verkeersborden die voor hen belangrijk zijn;
kunnen samenwerken; 
zijn motorisch vaardig genoeg om uit afval een rijdende auto te maken;
kunnen hun inzicht gebruiken.

De leerlingen: 

  WO - Verkeer

Link met thema

Doelen

Leerplandoelen
ZILL

OVSG
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Middenstuk
De leerkracht verdeelt de leerlingen in gelijke groepen. 
De leerlingen moesten van thuis PMD-afval mee brengen. Dit moet thuis
schoongemaakt worden. Er mogen geen resten meer inzitten. Dit afval wordt
verzameld op een tafel vooraan in de klas.
De leerlingen krijgen de opdracht om van dat afval (flessen, dopjes ...) een voertuig te
maken. Welk voertuig ze maken, mogen ze zelf kiezen. 
Ze mogen gebruik maken van het afval dat vooraan in de klas ligt. 
De tijd die ze krijgen is echter beperkt. Ze krijgen voor het maken van het voortuig 20
minuten. 
 
In bundel 2 staat een QR-code naar het filmpje. In bundel 1 staat geen filmpje. Deze
leerlingen kunnen zonder filmpje ook een auto maken uit afval. Ze vinden in hun
bundel ook een oefening rond de verkeersborden. Deze kunnen ze maken als ze klaar
zijn met de learningapp, anders is het huiswerk. 
 
Als de leerlingen sneller klaar zijn, mogen ze op de computer een learningapp invullen
over de verkeersborden. 
 
Bespreek en bekijk daarna de verschillende voortuigen die de leerlingen hebben
gemaakt.

Inleiding
De leerlingen starten de les door in de actualiteit op zoek te gaan naar artikels over 
het verkeer. De leerkracht splitst de klas op in 2 groepen. De ene groep zoekt in
kranten.
De andere groep zoekt naar artikels op het internet. 
Zorg voor (actuele) kranten.
De leerlingen krijgen ongeveer 5 minuten om een artikel te zoeken. Daarna lezen ze 
het artikel zodat ze weten wat er in staat. 
Daarna gaan we de artikels samenleggen. Enkele leerlingen vertellen waar hun artikel
over gaat. Noteer de sleutelwoorden op het bord. 
Laat de leerlingen reageren. 

Verloop

GO!
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Als de leerlingen sneller klaar zijn met het maken van hun eigen auto, mogen ze naar
de computer gaan en de learningapp openen. Het is een learningapp over de
verkeersborden. Zo leren de leerlingen op een speelse manier de belangrijkste
verkeersborden kennen en weten ze wat deze betekenen.
Link naar de learningapp: https://learningapps.org/display?v=puwb0x54320
 
 
Tijdens het maken van de auto kan je best motorisch sterke leerlingen samenzetten
met motorisch zwakkere leerlingen. Ook is er ruimtelijk inzicht voor nodig. Zorg dat de
groepen heterogeen zijn.
Als leerkracht kan je een groep onder jouw hoede nemen en samen de auto maken in
een mini-klas. 
De leerlingen met bundel 1 krijgen geen instructiefilmpje. Zij kunnen zonder instructie
een auto maken. 
De leerlingen met bundel 2 krijgen een QR-code. Daarachter zit een instructiefilmpje. 
 

Differentiatie

Kranten
Computers
Dopjes van PET-flessen, kroonkurken, kurken (deze kan je laten meebrengen)
PET-flessen, drankkartons, botervlootjes, shampooflessen... (deze kan je laten meebrengen)
Satéstokken
Papier, karton 
Schaar
Lijm 
Naald
Sterke lijm
Rietjes
Ballonnen
Placemat of onderlegger
https://learningapps.org/display?v=puwb0x54320
Themabundel
Instructiefiche - mijn eigen stad: "Verkeer"

Materiaal

75 minuten
Inleiding: 20 minuten
Middenstuk: 30 minuten
Slot: 25 minuten

Timing

Slot
Roep de leerlingen samen en bespreek samen welk gebod er bij deze les kan
passen. 
Geef de leerlingen de instructiefiche van verkeer.
De leerlingen krijgen nu nog 25 minuten de tijd om aan hun eigen stad te werken. Ze
mogen alles in verband met verkeer aan hun stad toevoegen.
Straten, verkeerslichten, kruispunten ...
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  WO/Sociale vaardigheden -
Random Act of Kindness

Een betere wereld kan mede veroorzaakt worden door Random Acts of Kindesses
(RAK). Dit zijn kleine, aardige dingen die je kan doen om mensen blij te maken. Het
zijn zaken waar je niet veel extra moeite voor moet doen. Als deze geïntegreerd zijn
in de samenleving, weet ik zeker dat de wereld er een beetje mooier uit ziet. Het is
daarom ook heel belangrijk om deze mee te geven aan onze leerlingen. 

Lesdoelen

kunnen zelf een een RAK verzinnen en deze uitvoeren;
zien het belang in van af en toe iets aardigs te doen; 
Kunnen de RAK situeren binnen het thema.

De leerlingen: 

Link met thema

Doelen

Leerplandoelen
ZILL

OVSG
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Waarom zou deze les in het thema zitten? 
Waarom is het belangrijk om vriendelijk te zijn tegen elkaar? 
Zijn mensen vriendelijk tegen elkaar? 

Wat valt je op als je op straat loopt? Verschilt dit met andere landen (leerlingen
met een andere afkomst weten dit misschien) ...

Middenstuk
In het middenstuk gaan de leerlingen hun briefje eerst in stilte lezen. 
Daarna bespreken ze met hun buur wat er op hun briefje staat. Ze mogen ook al eens
brainstormen waarover deze les zou kunnen gaan en wat de leerkracht met deze
briefjes zou bedoelen. 
Kom samen met de leerlingen tot de conclusie dat er op de briefjes een vriendelijke
daad staat geschreven. 
 
De leerkracht wijst de leerlingen erop dat ze in hun bundel nog 5 RAK's moeten
verzinnen. Deze mogen ze opschrijven in hun bundel en proberen te verwezelijken in
de komende week. 
 

Slot
Reflecteer samen met de leerlingen de les in dit thema. 

Bespreek welk gebod er bij deze les past.

Inleiding
Vertel de leerlingen dat je in de hele school kleine papiertjes hebt verstopt.
Het is de bedoeling dat elke leerling 1 papiertje vindt en dit mee terug naar
de klas brengt. Geef de leerlingen mee dat wanneer ze een papiertje hebben
gevonden, ze de andere leerlingen mee helpen zoeken. Zeg duidelijk dat ze
het papiertje nog NIET mogen lezen, om zo de spanning op te bouwen en de
leerlingen betrokken te krijgen.
(Variatie: Je kan de papiertjes ook in de klas verstoppen of op de
speelplaats.)

Verloop

GO!
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Deel je koekje met een vriend of vriendin.
Bedenk een super-coole slogan voor jullie klas.
Zeg bij alles wat je doet "alsjeblieft" en "dank je wel".
Kom zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school in plaats van met
de auto.
Probeer met heel de klas in fluo naar school te komen. 
Houd de deur open voor iemand.
Glimlach naar iedereen die je tegenkomt.
Bied hulp aan als je ziet dat iemand een probleem heeft.
Help mama of papa bij de boodschappen. 
Breng een bezoekje aan je grootouders. 
Help mama of papa met het opruimen van de tafel.
...

Themabundel
Papiertjes waar een RAK opstaat. (Zie bijlage: pagina 48)
Voorbeelden van RAK's: 

Vraag aan iemand op de speelplaats of jullie samen een spel kunnen
spelen.
Geef iemand een high-five.
Laat iemand winnen met een spel.
Ruim rondzwervend vuil op de speelplaats op.
Keer de klas.
Voeder de vogeltjes.
Vertel een mopje tegen een vriend of vriendin.
Bedenk samen met de klas een leuke boodschap en hang deze aan de
deur van jullie klas, zodat andere mensen die lezen en blij worden.

Materiaal

25 minuten
Inleiding: 10 minuten 
Middenstuk: 10 minuten
Slot: 5 minuten

Timing
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Het is zeer belangrijk om kinderen in contact te brengen met de kinderrechten. Zo
voelen ze zich er meer bij betrokken. 
Het past ook binnen het opvoeden tot wereldburgerschap en lessen over de
kinderrechten passen binnen de eindtermen van het lager onderwijs. 
In een betere wereld zijn er rechten die nagestreefd worden voor alle mensen. Het
is belangrijk dat de leerlingen dit weten. Ook is het belangrijk dat ze een idee
hebben van hoe die kinderrechten vormgegeven worden.

Lesdoelen

weten waar het Kinderrechtenverdrag voor staat;
kunnen een recht kiezen dat zij belangrijk vinden en dit verantwoorden;
kunnen de rechten interpreteren. 

De leerlingen: 

  WO - Kinderrechten

Link met thema

Doelen

Leerplandoelen
ZILL

OVSG

GO!

34



Recht op voedsel
recht op onderwijs
recht op participatie of een eigen mening
recht op spel 
recht op gezondheid
recht op leven

Middenstuk
Laat enkele foto's zien aan de leerlingen. De leerlingen observeren deze foto's en
schrijven het recht op die de foto voorstelt. Dit kan je doen in een quiz-vorm (Kahoot -
zie bijlagen of materiaallijst). 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verbeter klassikaal 
 
Daarna nemen de leerlingen per twee het Verdrag door. (het Verdrag staat in hun
bundel) De leerlingen kiezen per twee 1 recht. Dat gaan ze kort voorstellen aan de klas.
Ze stellen dit voor aan de hand van de vragen in hun bundel. 
 

Slot
Bespreek welk gebod er bij deze les past.
De leerlingen maken een affiche van de rechten die ze belangrijk vinden. Deze affiche
hoort bij hun stad. Ze moeten ook kunnen verantwoorden waarom ze dit belangrijk
vinden en hoe dit tot uiting komt in hun stad.

Inleiding
Bevraag wat de leerlingen begrijpen onder de kinderrechten en of ze er al
eens iets van hebben gehoord.
Werk met de placematmethode. (zie bijlage. pagina: 49)
Eerst denken de leerlingen 1 minuut individueel na. Dan bespreken ze 1
minuut per twee wat ze hebben gevonden. Tot slot leggen ze hun
antwoorden per vier samen. Hier krijgen ze 2 minuten voor.
Bevraag dat wat de leerlingen hebben gevonden.
 

Verloop
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Alle leerlingen mogen voor deze opdracht een woordenboek gebruiken, omdat er in
het Verdrag moeilijke woorden kunnen staan. 
 

Differentiatie

Tijdschriften, kranten
Schaar
Lijm
Papier
Themabundel
Placematmethode (zie voorbeeld in bijlage: pagina 49)
iPads/computers
Kahoot: https://create.kahoot.it/details/4031bc08-ab89-4a08-9908-3f42bf1057d2

Materiaal

50 minuten
Inleiding: 10 minuten 
Middenstuk: 20 minuten
Slot: 20 minuten

Timing
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  Muzische vorming - Beeld

Doelen

De leerlingen leren gedurende de lessen over afval, het milieu en het klimaat. Ze
zijn tijdens de les van afval naar buiten geweest en hebben daar met grijptangen en
afvalzakjes de staten weer mooi gemaakt. 
Met soortgelijk afval, dat de leerkracht heeft meegebracht en gewassen heeft, gaan
ze vandaag aan de slag. 
 
Dit past bij het thema omdat we in een betere wereld de klimaatproblematiek
moeten aanpakken. Dit kunnen we doen door, eerst en vooral, goed te sorteren.
Maar recycleren gaat ook de overproductie van goederen tegen. Dat is wat we met
deze les willen bereiken.

Lesdoelen

kunnen hun fantasie gebruiken, die hen kan helpen bij het zien van een wezentje;
kunnen met een strakke timing aan een opdracht werken; 
kunnen afval in een collage leggen en dit opkleven.

De leerlingen: 

Link met thema

Leerplandoelen
ZILL
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Inleiding
Deze les vindt plaats tijdens de lessen muzische vorming. Het onderdeel is beeld. 
De leerlingen zijn tijdens één van de vorige lessen van WO op straat geweest, daar
hebben ze afval geraapt.
Zorg voor "hygiënisch", droog afval. (papiertjes van koeken, verpakkingen karton,
uitgewassen pet-flesjes ...)
Leg het afval op een tafel in de klas. De leerlingen mogen gaan kijken naar het afval.
Vraag jezelf hardop af wat je nog met het afval zou kunnen doen. Brainstorm er
samen met de leerlingen over.
 De leerlingen mogen een deel meenemen naar hun bank. Iets wat ze niet
gebruiken, leggen ze weer op de algemene tafel. 
 

Middenstuk
De leerlingen kleven het papier zoals een collage op hun tekenpapier.
Als dat gebeurd is, gaan ze met allerlei ronde voorwerpen cirkels trekken. De
leerlingen werken best met potlood en zorg ervoor dat ze niet te hard drukken.
 
Daarna gaan ze proberen om een figuur (liefst een diertje of een fantasie-wezentje)
te zien in de cirkels die ze getrokken hebben. Ze omlijnen de figuur met een zwarte
stift.
Als dat gebeurd is, knippen ze het wezentje uit.
Ze mogen het extra kenmerken geven met een stift of met potloden, zoals
vleugels, armen, oogjes een mondje …
 
Voorbeeld: ZIE BIJLAGE (pagina 50)

Verloop

GO!

OVSG
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De leerlingen die het moeilijk hebben om zich creatief te uiten, werken samen met
jou in een mini-klas.
Stuur hen bij door hen met vragen op nieuwe inzichten te brengen. Let op: ze
maken nog wel steeds hun eigen werkje. 

Differentiatie

 Afval (papiertjes van koeken, karton, uitgewassen pet-flesjes …)   
Lijm    
Schaar
Stiften,
kleurtjes …  
Potlood
Zwarte stift
Tekenpapier – voor elke leerling 1 exemplaar   
Ronde voorwerpen: Dopjes, glas, lijmstift ...
Themabundel

Materiaal

50 minuten
Inleiding: 5 minuten
Middenstuk: 35 minuten
Slot: 10 minuten

Timing

Slot
Voorzie een groot blad. Alle leerlingen kleven hun wezentje op het blad. Hang samen
met de leerlingen het blad op in de klas en beschouw de werkjes van de leerlingen.
Bespreek met de leerlingen welk gebod er bij deze les past. 
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  Muzische vorming - Drama

Link met thema

Doelen

Ook communicatie is belangrijk als we spreken over een betere wereld. Een goed
gesprek kan deugd doen, maar het kan bijvoorbeeld ook kleine problemen
oplossen tussen mensen. 
Communicatie is de basis voor alles. Communicatie bestaat niet alleen uit woorden,
maar ook uit gezichtsuitdrukking en lichaamstaal. Tijdens deze les gaan we
vooral op het non-verbale focussen.

Lesdoelen

kunnen zich expressief uiten en kunnen opgaan in de wereld van de drama;
kunnen expressie leggen in hun lichaamstaal en gezichtsuitdrukking;
kunnen emotie leggen in hun nonsenswoorden, zodat deze iets willen zeggen; 

De leerlingen: 

Leerplandoelen
ZILL
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GO!

OVSG
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Hoe vond je het om zonder woorden te communiceren? 
Wat kan je afleiden van lichaamstaal? 
Hoe kan lichaamstaal je gesprek beïnvloeden?
Waarom zou communicatie zo belangrijk zijn in een betere wereld? 
Welk gebod past bij deze les?

Daarna gaan de leerlingen elkaar niet meer spiegelen met het lichaam, maar met de
stem. De leerlingen gaan jabbertalk doen. Jabbertalk wil zeggen dat de leerlingen
nonsenswoorden uiten. Dit kunnen ze doen in een bepaalde emotie en zo uitdrukken
hoe ze zich voelen.

 
Middenstuk

Tijdens het middenstuk krijgen de leerlingen per 4 een situatie. Deze situatie mogen
ze uitbeelden. Eerst gaan ze deze uitbeelden zonder te praten. De leerlingen krijgen
even tijd om te oefenen, daarna volgt er een toonmoment.
Daarna wisselen de leerlingen de situaties onder elkaar. De volgende situatie moeten
ze uitbeelden in een stilstaand beeld (tableau vivant). Ze krijgen weer even tijd om te
oefenen, daarna volgt er een toonmoment.
 

Slot
Als slotmoment ga je reflecteren over de les met de leerlingen aan de hand van de
volgende vragen: 

Inleiding
Een inleiding bij drama is zeer belangrijk.
Hier moet je uitgebreid tijd voor nemen. Zo raken de leerlingen gewoon aan het
uitbeelden en voelen ze zich veilig.
Tijdens de inleiding lopen de leerlingen rond in de klas. Als de leerkracht in haar
handen klapt, zoeken de leerlingen en partner en gaan ze over elkaar staan. Eerst
gaat de ene bewegen, de andere doet hem/haar zo goed mogelijk na. Daarna
doen ze het omgekeerd. Ze gaan elkaar spiegelen. Dit doen we enkele keren met
een verschillende partner.

Verloop
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Sommige leerlingen voelen zich niet veilig tijdens een dramales. Zeker het eerste deel
(de inleiding) van deze les is moeilijk voor hen, omdat ze hun eigen spiegel-bewegingen
moeten zoeken. Je kan dit probleem aanpakken door een sterke leerling (in drama) en
een leerling die het moeilijker heeft samen te zetten.
 
De leerlingen die heel muzisch aangelegd zijn,
kan je zelf een situatie laten verzinnen die ze kunnen uitbeelden. 
Ook zijn zij waarschijnlijk sneller klaar met
het oefenen. Ze kunnen dan andere groepjes nog gaan helpen.

Differentiatie

Themabundel
Situaties voor het uitbeelden en tableau vivant:  

Je bent op de kermis. Je zit in de botsauto’s.
Je zit aan tafel met je gezin. Je kleine broertje wil zijn groentjes niet
opeten.
Je loopt samen met klasgenoten in een donker bos in het midden
van de nacht.  
Je hebt net ruzie gehad met je broer of zus. Je bent heel boos. 
Je visje Blub is net gestorven.
Je bent stout geweest op school en je moet naar de directeur.
Je scheurt van de honger, je komt thuis en je ziet allemaal lekkere
koekjes op tafel staan.
...

Materiaal

50 minuten
Inleiding: 20 minuten
Middenstuk: 25 minuten
Slot: 5 minuten

Timing
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  Afsluitende les

Tijdens deze les ronden we het thema af. 
De leerlingen stellen aan elkaar hun stad voor. Ze doen dit op basis van de
onderwerpen van de thema. Dus ze vertellen iets over het verkeer,
gezondheidszorg, milieu ...

Lesdoelen

kunnen hun stad voorstellen aan elkaar;
kunnen terugblikken op de onderwerpen van het thema;
kunnen hun mening geven over het thema.

De leerlingen: 

Link met thema

Doelen

Leerplandoelen
ZILL

OVSG
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Middenstuk
Laat de leerlingen plaatsnemen in hun themagroepjes. Geef de leerlingen de opdracht
om hun stad aan elkaar voor te stellen. Vertel hen dat ze rekening moeten houden met
de onderwerpen van het thema. Ook is het belangrijk dat de leerlingen enkel de
belangrijkste informatie vertellen. Ze hebben maar enkele minuten de tijd.
 
Geef de leerlingen tijd om de presentatie voor te bereiden. 
 
Daarna krijgen de leerlingen elk 3 à 4 minuten de tijd om hun stad voor te stellen. Je
kan als leerkracht bijvragen stellen over waarom ze iets in hun stad hebben
toegevoegd of waarom niet. 
 
Daarna overloop je met de leerlingen de geboden. Laat de leerlingen telkens 1 ding op
een papiertje schrijven wat ze onthouden hebben van de les die bij dit gebod past. Na
afloop hebben de leerlingen dus elk 5 papiertjes. 
Kleef deze papiertjes allemaal op een groot, wit blad en geef het een plekje in de klas
op de themamuur. 

Inleiding
Overloop samen met de leerlingen wat de onderwerpen van dit thema zijn en waarover
de leerlingen hebben geleerd. 
Maak van deze een bordplan, dit helpt de leerlingen om hun stad voor te stellen.

Verloop

GO!

Slot
De leerlingen krijgen tijd om het evaluatieblad in hun bundel in te vullen. 
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Sommige leerlingen kan je de presentatie vooraf laten voorbereiden. Ze vinden het
makkelijker als ze een houvast op papier hebben kunnen zetten. Hierdoor gaan ze
zich zekerder voelen.
Je kan ze ook hun bundel laten gebruiken bij het voorbereiden van de presentatie.
 
Sommige leerlingen vinden het niet fijn om te presenteren voor de hele groep. Hen
kan je ook apart nemen en enkel voor jou laten presenteren.  

Differentiatie

Eigen stad 
Themabundel
10 geboden aan de muur
Groot, wit blad (A2)
Kleine, gekleurde papiertjes: 5 per leerling 

Materiaal

25 minuten
Inleiding: 5 minuten 
Middenstuk: 15 minuten
Slot: 5 minuten

Timing
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https://learningapps.org/display?v=puwb0x54320
Learningapp - les verkeer 

Bijlagen
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Random Act of Kindness om te gaan verstoppen in de school.
Les Random Act of Kindness
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Kahoot kinderrechten
Les Kinderrechten - middenstuk

https://create.kahoot.it/details/4031bc08-ab89-4a08-9908-
3f42bf1057d2

Voorbeeld van een placemat voor de placematmethode.
Les Kinderrechten - inleiding
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Voorbeeldje - proces
Les muzische vorming - beeld
 
Dit is de voorlaatste stap.
Daarna knippen de leerlingen de figuur uit. Dit is hun wezentje. 
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Onderwijs
Afval
Veiligheid
Gezondheid

Verkeer
Bewegen

Kobe Ilsen heeft enkele zeer mooie reportages gemaakt over verschillen in de
wereld. Elke week werd er een nieuw thema besproken. Binnen het thema bespraken
ze het best scorende land en het slechtst scorende land. Ook vergelijkt hij met zijn
programma waar België staat ten opzichte van het beste en het slechtste land.
 
Enkele afleveringen die je binnen het thema kan laten zien: 
Seizoen 1: 

 
Seizoen 2:

 
Je kan deze afleveringen vinden op VRTNU.
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/op-een/
Je hebt hiervoor een account nodig, je kan je gewoon aanmelden met je mailadres.

Hier vind je een extra idee dat je ook in het thema kan integreren. Ik heb ze  niet in
mijn thema geïntegreerd omdat we lessen moesten maken voor 400 minuten en ik
anders (nog meer) over mijn tijd zou gaan. Toch wilde ik deze graag meegeven.

Extra

Op één
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MATERIAAL
BUNDEL 1
BUNDEL 2

VERBETERSLEUTEL
INSTRUCTIEFICHES VOOR LEERLINGEN



  

Samen werken aan een
betere wereld

 

 

Deze bundel is van:
 

....................................................................

Bundel 1



Inhoud
Mijn eigen stad......................................................................... 3
 
Mijn gevonden artikel......................................................... 4
 
Onze geboden......................................................................... 5
 
Afval, milieu................................................................................ 6
 
Gezondheid................................................................................ 8
 
Verkeer........................................................................................ 10
 
Random Act of Kindness............................................... 12
 
Kinderrechten......................................................................... 13
 
Evaluatie..................................................................................... 15



Mijn eigen stad
Je gaat tijdens dit thema jouw eigen stad mogen maken. Na elke les krijg je tijd
om samen met je groepje aan jullie stad te werken. 
Hieronder vul je enkele gegevens in over jullie stad.

Naam van onze stad:.............................................................................................................................................................
 
Is het een grote/kleine stad (schrap wat niet past) 
 
Hoeveel inwoners:............................
 
Land:............................................................
 
Gebedsplaatsen:..........................................................................................................................
 
 
Verkeersregels:
Welke verkeersregels zijn er in jullie stad? 
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
 
 
Gezondheidszorg: 
Wat is er aanwezig in jullie stad in verband met de gezondheid van de mensen?
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
 
 
Kinderrechten:
Welke rechten nemen jullie zeker mee naar de stad?
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
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Mijn gevonden artikel
Tijdens de eerste les heb je een krantenartikel moeten zoeken over een
wereldprobleem. Hieronder kleef je jouw gevonden artikel. 

Waarover gaat jouw artikel? Welk wereldprobleem staat erin?
..........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
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Onze geboden 
Hier  komen onze geboden voor een betere wereld. We denken er samen in de
klas over na. 
Je mag ze in verschillende kleuren op deze pagina schrijven.
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Afval en milieu
De sorteerregels. 

PMD

Papier-Karton
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Afval en milieu
gft

Oefening
Wat hoort waar? Vul in op het lijntje.

Eierschalen:................................................................
 
Aluminiumfolie:.......................................................
 
Leeg frietzakje:........................................................
 
Leeg drankkarton:.................................................
 
Leeg blikje Cola:.....................................................
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Gezondheid
Duid jouw land aan op de wereldkaart. Zoek op in je atlas.

Zoek informatie op over jouw gekozen land met betrekking tot de gezondheid op
de site gapminder.org. Onderaan op deze pagina zie je de QR-code van de site. 
Je kijkt naar foto's en maakt een vergelijking met België. 
Schrijf op het volgende blad in kernwoorden wat je hebt gevonden. 
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Gezondheid
Schrijf op wat je hebt gevonden over de gezondheidszorg van jouw land in
kernwoorden. 
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..........................................................................................................................................................................................................
 
.........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................



Verkeer
Wat betekenen de volgende verkeersborden?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

10 



Verkeer
Maak hieronder je eigen stappenplan van hoe je een auto maakt.

STAP 1: 
 
 
 
 
STAP 2:
 
 
 
 
STAP 3: 
 
 
 
 
STAP 4:
 
 
 
 
STAP 5:
 
 
 
 
STAP 6: 
 
 
 
 
STAP 7: 
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1.
 
 
2. 
 
 
 
3.
 
 
 
4.
 
 
 
5.

Random Act of Kindness
Verzin nog 5 extra dingen om mensen blij te maken.
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Kinderrechten
Het Kinderrechtenverdrag
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Kinderrechten
Bespreek één recht uit het Kinderrechtenverdrag.

Welk recht kies je? 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 
Waarom heb je het gekozen?
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 
Waarom vinden jullie dat recht belangrijk?
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 
Wordt het recht overal ter wereld op dezelfde manier nageleefd? Leg uit.
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 
Teken je recht.
 
 

Welke rechten bespraken je klasgenoten?
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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Evaluatie
Nu is het jullie beurt om een keertje punten te geven...
Evalueer het thema aan de hand van de volgende vragen.

Ik kan enkele problemen van de wereld opnoemen.

Ik vind dat ik genoeg heb bijgeleerd over hoe ik
onze wereld beter kan maken.

Dit had ik nog graag geleerd binnen dit thema.
 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Dit vond ik moeilijk.
 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Dit vond ik makkelijk.
 
 ...............................................................................................................................
.................................................................................................................................

Ik geef het thema                                             ........... / 10
 
Waarom geef ik deze score?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

15 

Dit ga ik onthouden.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



KNAP GEWERKT!



  

Samen werken aan een
betere wereld

 

 

Deze bundel is van:
 

....................................................................

Bundel 2



Inhoud

Mijn eigen stad......................................................................... 3
 
Mijn artikel................................................................................... 4
 
Onze geboden......................................................................... 6
 
Afval, milieu................................................................................ 7
 
Gezondheid................................................................................ 9
 
Verkeer........................................................................................ 12
 
Random Act of Kindness............................................... 14
 
Kinderrechten......................................................................... 15
 
Evaluatie..................................................................................... 17



Mijn eigen stad
Je gaat tijdens dit thema jouw eigen stad mogen maken. Na elke les krijg je tijd
om samen met je groepje aan jullie stad te werken. 
Hieronder vul je enkele gegevens in over jullie stad.

Naam van onze stad:.......................................................................................................................
 
Is het een grote/kleine stad (schrap wat niet past) 
 
Hoeveel inwoners:............................
 
Land:........................................................
 
Gebedsplaatsen:..........................................................................................................................
 
 
Verkeersregels:
Welke verkeersregels zijn er in jullie stad? 
......................................................................................................................................................................
 
......................................................................................................................................................................
 
 
Gezondheidszorg: 
Wat is er aanwezig in jullie stad in verband met de gezondheid van de mensen?
......................................................................................................................................................................
 
......................................................................................................................................................................
 
 
Kinderrechten:
Welke rechten nemen jullie zeker mee naar de stad?
......................................................................................................................................................................
 
......................................................................................................................................................................
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Mijn artikel

Moeilijke woorden:
Toscane: Gebied in Italië
Simulatie: Nabootsing van de werkelijkheid
Tendens: Een richting waarnaartoe iets beweegt
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Mijn artikel

Waarover gaat het artikel? Welk wereldprobleem staat erin?
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
.........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
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Onze geboden 
Hier komen onze geboden voor een betere wereld. We denken er samen in de
klas over na. 
Je mag ze in verschillende kleuren op deze pagina schrijven.

 
..........................................................................................................................................................................................................
 
.........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
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Afval en milieu
De sorteerregels. 

PMD

Papier-Karton
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Afval en milieu
gft

Oefening
Wat hoort waar? Vul in op het lijntje.

Bananenschil:...........................................................
 
Lege shampoofles:..................................................
 
Lege fles melk:.........................................
 
Lege kartonnen doos:.............................................
 
Leeg blikje Ice Tea:..................................................
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Gezondheid
Duid jouw land aan op de wereldkaart. 

9 



Gezondheid

10 

Zoek informatie op over jouw gekozen land met betrekking tot de gezondheid op
de site gapminder.org. Hieronder zie je de QR-code van de site. 
 
Onder de QR-code staan zoektermen. Deze helpen je bij het zoeken op de site. Je
kijkt naar foto's en maakt een vergelijking met België. 
Schrijf op het volgende blad in kernwoorden wat je hebt gevonden. 

Tanden
Bord met eten 
Bril 
Drinkwater
Fruit
Groeten
Handen wassen 
Vlees
...

Zoektermen:

 



Gezondheid
Schrijf op wat je hebt gevonden over de gezondheidszorg van jouw land in
kernwoorden. 
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
.........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
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Verkeer
Wat betekenen de onderstaande verkeersborden?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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STAP 1: 
 
 
 
STAP 2:
 
 
 
STAP 3: 
 
 
 
STAP 4:
 
 
 
STAP 5:
 
 
 
STAP 6: 
 
 
 
STAP 7: 

Verkeer
Filmpje: Hoe maak je een auto?

Maak hieronder je eigen stappenplan van hoe je een auto maakt.

13 

OF

Ga naar de YouTube startpagina en typ in
de zoekbalk: 
"Hoe je een zelfrijdende auto knutselt" 



1.
 
 
2. 
 
 
 
3.
 
 
 
4.
 
 
 
5.

Random Act of Kindness
Verzin nog 5 extra dingen om mensen blij te maken.
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Kinderrechten
Het Kinderrechtenverdrag
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Kinderrechten
Bespreek één recht uit het Kinderrechtenverdrag.

Welk recht kies je? 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 
Waarom heb je het gekozen?
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 
Waarom vinden jullie dat recht belangrijk?
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 
Wordt het recht overal ter wereld op dezelfde manier nageleefd? Leg uit.
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 
Teken je recht.
 
 

Welke rechten bespraken je klasgenoten?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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Evaluatie
Nu is het jullie beurt om een keertje punten te geven...
Evalueer het thema aan de hand van de volgende vragen.

Ik kan enkele problemen van de wereld opnoemen.

Ik vind dat ik genoeg heb bijgeleerd over hoe ik
onze wereld beter kan maken.

Dit had ik nog graag geleerd binnen dit thema.
 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Dit vond ik moeilijk.
 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Dit vond ik makkelijk.
 
 ...............................................................................................................................
.................................................................................................................................

Ik geef het thema                                             ........... / 10
 
Waarom geef ik deze score?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

17 

Dit ga ik zeker onthouden.
 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



KNAP GEWERKT!



  Instructiefiches: Mijn eigen stad 

Met welk soort blokken gaan jullie werken? 
Waarom kiezen jullie voor dit soort blokken?

Hoe gaat het woongedeelte van jullie stad eruit zien?
Woonwijken? Grote appartementsblokken?
Hoe gaan jullie het verschil in grootte van de gebouwen
weergeven?
Waar zijn deze gesitueerd? In het centrum van de stad? Of een
beetje meer buiten de stad? Waarom?

 

Inleidende les

Afval, milieu

Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden met
het milieu in jullie stad?

Vuilbakken? 
Sorteerregels?
Bepaalde verpakkingen die verboden zijn?

Hoe laten jullie de natuur terugkomen in jullie stad?
Een groot park? Bomen langs de wegen? Landbouw?

 

Deze fiche kan jullie helpen bij het maken van jullie eigen stad. 
Hieronder staan enkele hulpvragen. Het is belangrijk dat jullie deze
voor ogen houden tijdens het maken van de stad. Op deze vragen
zoeken jullie een antwoord in je groepje.

Deze fiche kan jullie helpen bij het maken van jullie eigen stad. 
Hieronder staan enkele hulpvragen. Het is belangrijk dat jullie deze
voor ogen houden tijdens het maken van de stad. Op deze vragen
zoeken jullie een antwoord in je groepje.



  

Gezondheid

Hoe gaat de gezondheidszorg ingedeeld zijn in jullie stad? 

Zieken
Ouderen

Is sport belangrijk in jullie stad?
Voetbalpleinen?
Een sporthal?
Een zwembad?

Denk daarbij aan:

 

Verkeer
Deze fiche kan jullie helpen bij het maken van jullie eigen stad. 
Hieronder staan enkele hulpvragen. Het is belangrijk dat jullie deze
voor ogen houden tijdens het maken van de stad. Op deze vragen
zoeken jullie een antwoord in je groepje.

Zijn er verkeersregels in jullie stad? Zo ja, welke?

Fietsers
Voetgangers
Auto's

Hoe zijn de wegen in jullie stad?

Kunnen jullie inwoners gebruik maken van het openbaar vervoer?
(Bus, tram, metro, trein ...?)

Denk hierbij aan:

 

 

Deze fiche kan jullie helpen bij het maken van jullie eigen stad. 
Hieronder staan enkele hulpvragen. Het is belangrijk dat jullie deze
voor ogen houden tijdens het maken van de stad. Op deze vragen
zoeken jullie een antwoord in je groepje.


