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1. Rode draad  

1.1. Rode draad uitgeschreven  

Instap 

De burgemeester heeft een brief gekregen van de overheid om de gemeente aan te passen 

aan één probleem, om zo samen te werken aan een betere wereld. Naast de brief kreeg hij 

per probleem een kist mee met materialen die bij het probleem horen.  

De elementen:  

o Klimaatproblematiek  

o Gelijke kansen  

Hij wou de burgers laten beslissen voor welk element ze zich zouden willen inzetten. Omdat 

er zoveel verschillende meningen vanuit de burgers kwamen, bedacht de burgemeester eerst 

meer te laten leren over de problemen. Zo kunnen de inwoners een goede keuze maken.  

Lessen 

Wout is een jongen van 12 jaar die ook moet kiezen. Hij heeft helemaal geen idee wat nu 

het beste zou zijn. Daarom wil hij graag over elk element meer te weten komen. Hij neemt 

de leerlingen mee op stap doorheen het thema. Elke les komt hij terug. Dit geeft een aanzet 

om de les te starten.  

Einde lessenreeks (evaluatie)    

De leerlingen worden in groepen opgedeeld naar interesse. Ze werken een plan voor een 

probleem volledig uit. Via een vertegenwoordiging van het gemaakte plan, leggen ze het 

plan uit aan de andere leerlingen. De leerlingen mogen uiteindelijk een keuze maken voor de 

burgemeester.  

De leerkracht stelt terug de vraag wat de leerlingen zouden kiezen en waarom? De leerlingen 

halen argumenten aan die ze leerden in de lessenreeks.  

Materiaal kisten  

Deze kisten staan in de klas. Ze krijgen een plaats waar de leerlingen ze kunnen zien. De 

materialen worden besproken tijdens de instapactiviteit. Alle materialen hebben iets te 

maken met de inhoud van de lessenreeks.  

Kist: klimaatproblematiek  

o Bakje water uit de sloot  

o Bakje kraanwater  

o Foto smeltend ijs  

o Foto trein met vinkje  

o Foto auto met kruis  

o Aarde met gordel van broeikasgassen  

o Foto waterzuivering  

Kist: gelijke kansen  

o Logo VN 

o Foto kinderrechten  
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o Een prijslijst  

o De brief van Klaas  

o Logo’s van hulporganisaties  
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1.2. Instapactiviteit  
 

Leerjaar: 6e leerjaar Timing: 50 minuten  

Leergebieden: Mens & 
maatschappij: 
maatschappij, ruimte 

Sociale 
vaardigheden  

 

Onderwerp 
activiteit: 

Instapactiviteit: Een verbeterde gemeente… 

 

Doelen:  
Leerplandoelen: Zill:  

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

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

OWru2 De eigen omgeving inrichten in functie van een beoogd doel 

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

IVzv1 Keuzes willen, durven en kunnen maken door betekenis te geven aan 
die keuzes en daar de verantwoordelijkheid voor opnemen 

 OVSG:  

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

WO-MAA-PJV-31 De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze de internationale 
organisaties er naar streven om het welzijn en/of de vrede in de 
wereld te bevorderen. 

WO-RUI-10 De leerlingen kunnen suggesties geven voor het inrichten van de 
eigen omgeving. 

WO-MNS-SV-
2.12.11 

De leerlingen zijn bereid rekening te houden met de onuitgesproken 
regels die de interacties binnen hun groep bepalen. 

 GO!: 
3.1.2. 2 LOET SV 3 Samenwerken met anderen in de groep, zonder 
onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. 
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. 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. 
3.5.3. ET MM 4.8 Suggesties geven voor het (her)inrichten van: 
3.5.3. 9 • de gemeente (bijv. in relatie met de ruimtelijke ordening) 

Lesdoelen: 1. De leerlingen kunnen hun mening geven en deze 
verantwoorden.  

2. De leerlingen kunnen vertellen hoe ze aan een betere wereld 
zouden kunnen werken.  

3. De leerlingen kunnen een gemeente bouwen met legoblokken 
die werkt aan een betere wereld.  
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Beginsituatie: De leerlingen kennen een gemeente, stad en verschillende 
faciliteiten die in een gemeente, stad aanwezig zijn (winkels, 
parken, religieuze gebouwen, stadhuis, …).  
De leerlingen kunnen een mening vormen.  
 
De leerlingen weten dat er veel problemen zijn in de wereld. Ze 
kunnen vertellen wat zij zouden verbeteren.  
 
De leerkracht voorziet al het materiaal.  
De groepen worden verdeeld met zicht op de beginsituatie van de 
kinderen. (Kinderen die hun mening durven uiten, kinderen die 
meer kennis hebben over het onderwerp,…)  

 

Materiaal:  
Bronnen: Thomas More Turnhout  

Materiaal: Legoblokken, werkbundel met brief van de burgemeester en Wout 

 

Korte schets: De leerlingen bouwen een gemeente met legoblokken die werkt 
aan een betere wereld.  

 

Lesverloop 

Timing: Leerfasen: 
Inleiding: 
10’  

Inleiding:  
De leerkracht vertelt dat de burgemeester een brief gekregen heeft 
van de overheid. Hij heeft de brief openbaar gemaakt in een artikel 
naar de bewoners van de gemeente. 
 
We lezen de brief. De leerlingen geven een eerste reactie.  
 
‘Het is de bedoeling vanuit de overheid dat er meer gewerkt wordt 
aan een betere wereld. De overheid wil klein beginnen en 
gemeente per gemeente werken.’  

• Aan wat denk jij bij het samen werken aan een betere 
wereld?  

• Wat kunnen we doen volgens jou om te werken aan een 
betere wereld?  

• Wat moet er volgens jou veranderen? Waarom vind je dat 
zo belangrijk? Hoe kunnen we daar aan beginnen in onze 
eigen gemeente?  

Leerfase 1:  
20’  

Leerfase 1:  
De leerlingen worden in verschillende groepen verdeeld van 
ongeveer 4 à 5 leerlingen. Ze zoeken samen iets waaraan ze hun 
gemeente aan zouden aanpassen om zo te werken aan een betere 
wereld.  
Bv. het milieu, armoede, daklozen, pesten, gezondheid…  
De leerkracht geeft enkele voorbeelden als dit nodig is.  
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De leerlingen krijgen verschillende legoblokken. Ze maken een 
gemeente. In hun gemeente moet het duidelijk zijn dat ze werken 
aan een element om de gemeente te verbeteren.  
De leerkracht loopt rond en stelt vragen aan de leerlingen om 
nieuwe input te geven.  
De leerlingen mogen heel ruim denken. De oplossingen moeten op 
het eerste zicht niet realistisch zijn. Laat de fantasie de vrije loop.  
 
De leerkracht gebruikt een timer tijdens deze fase. Ze projecteert 
deze op het bord zodat de leerlingen weten hoelang ze kunnen 
bouwen. (ClassroomScreen)  

Leerfase 2:  
15’  

Leerfase 2:  
De groepen krijgen tijd om hun gemeente te tonen aan de andere 
leerlingen.  
❖ Wat willen de leerlingen verbeteren?  
❖ Hoe zie je dit?  

De leerlingen vertellen.  
Slot:  
5’  

Slot:  
De leerkracht vertelt weer over de brief.  
‘De overheid heeft aan de burgemeester ook gevraagd om aan een 
betere wereld te werken. Hij kreeg de kans om aan verschillende 
problemen te werken. Hij weet nog niet aan wat de gemeente wil 
werken en gaat daarom de inwoners laten stemmen.’  
 
De leerkracht haalt de problemen aan en overloopt ze met de 
leerlingen. 

• Voor welk probleem zou je kiezen?  
• Waarom?  

 
De leerlingen leren Wout kennen op blz. 4 in de werkbundel.  
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2. Lessen  

2.1. Les 1: Klimaatproblematiek  

2.1.1. Les  
 

 

Leerjaar: 6e leerjaar  Timing: 75 minuten  

Leergebieden: Mens & 
maatschappij: 
maatschappij, ruimte 

Sociale 
vaardigheden  

Wetenschappen & 
techniek: natuur  

Onderwerp 
activiteit: 

Klimaatverandering  

 

Doelen:  
Leerplandoelen: Zill:  

 

IVds1 De complexiteit van gebeurtenissen in de wereld ervaren, vaststellen 
en uitdrukken welke de gevolgen ervan zijn hier en elders, nu en later 
• 10-12j   Inzien en illustreren hoe iets altijd een onderdeel is van een nog 
groter geheel en dat handelingen en gebeurtenissen altijd gevolgen hebben 
voor dat geheel - inzien dat en hoe men het grotere geheel kan 
beïnvloeden 
• 10-12j   De korte- en langetermijngevolgen van handelingen en 
gebeurtenissen voor de mensen en de planeet aantonen  

IVds2 Beseffen dat wat we hier en nu doen gevolgen heeft voor later en 
voor anderen elders op de wereld 

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

OWru6 Kaartbegrip, oriëntatie- en kaartvaardigheid ontwikkelen 
• Situeren op een kaart 

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

 OVSG:  

WO-NAT-02.18 De leerlingen tonen aan dat de invloed van de mens op de 
aanwezigheid van organismen positief of negatief kan zijn. 

WO-NAT-06.19 De leerlingen weten dat menselijke activiteiten het klimaat 
beïnvloeden. 

WO-NAT-06.20 De leerlingen zien in dat de mens verantwoordelijkheid draagt ten 
aanzien van het klimaat. 

WO-RUI-24 De leerlingen kunnen een deel van een voorstelling van vertrouwde 
plaatsen, voorwerpen ruimtelijk situeren. 

 GO!: 
3.2.1. 7 ET WT 1.26* Aantonen dat ze respect en zorg hebben voor 
de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften 
afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu. 
3.2.8. 9 ET WT 1.24 Enkele voorbeelden geven van de gevolgen voor 
mens en natuur van de klimaatverandering door de opwarming van 
de aarde 



9 
 

3.2.8. 13 ET WT 1.25 Met concrete voorbeelden uit hun omgeving 
illustreren dat aan milieuproblemen vaak tegengestelde belangen ten 
grondslag liggen (bijv. sluiting milieuvervuilende fabriek en 
tewerkstelling, mestoverschotten en vervuiling water …) 
3.2.8. 14 ET WT 1.24 Met concrete voorbeelden uit hun omgeving 
illustreren hoe mensen op positieve, maar ook om negatieve wijze 
omgaan met het milieu. 
3.5.5. ET MM 4.3 ET MM 5.1 Plaatsen lokaliseren: 
3.5.5. 34 • op een kaart van Europa/de wereld; 

Lesdoelen: 1. De leerlingen kunnen uitleggen wat de klimaatverandering is.  
2. De leerlingen kunnen enkele oorzaken van de 

klimaatverandering verwoorden.  
3. De leerlingen kunnen enkele problemen van de 

klimaatverandering verwoorden.  
4. De leerlingen kunnen enkele oplossingen voor de 

klimaatverandering verwoorden.  
 

Beginsituatie: De leerlingen hebben al eerder geleerd over de klimaatverandering. 
Ze kunnen misschien al enkele oorzaken, problemen en 
oplossingen geven.  
De leerlingen kunnen een mening geven. Ze hebben al eerder 
verteld over wereldproblemen.  
 
De leerkracht voorziet al het materiaal. De school heeft 
Chromebooks.  

 

Materiaal:  
Bronnen: Klascement  

Ketnet: Karrewiet 
Het archief onderwijs  
Kahoot 

Materiaal: Jaaroverzicht Karrewiet, Kahoot-quiz, Chromebooks, filmpje 
klimaatverandering, schema, woorden, babbelbox, werkbundel   

 

Korte schets: De leerlingen leren over de klimaatverandering. Wat zijn de 
oorzaken, gevolgen of problemen en mogelijke oplossingen?  

 

Lesverloop 

Timing: Leerfasen: 
Inleiding:  
20’  

Inleiding: 
De leerlingen bekijken het jaaroverzicht van Karrewiet 2019. De 
leerlingen geven eerste reacties.  
https://www.ketnet.be/karrewiet/jaaroverzicht-2019-klimaat-milieu  

• Wat viel je het meeste op?  
• Waar was je het meeste van geschrokken?  
• Wat wist je nog?  
• Wat wist je helemaal niet (meer)?  

https://www.ketnet.be/karrewiet/jaaroverzicht-2019-klimaat-milieu
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• …  
 
Hierna volgt een Kahoot-quiz over het jaaroverzicht. De leerlingen 
gebruiken de Chromebooks. Ze werken per twee. Verschillende 
plaatsen die aan bod komen worden op een kaart aangeduid die de 
leerlingen in hun werkbundel hebben (een kaart van de Wereld, 
een kaart van Europa).  
❖ De Alpen  
❖ Venetië 
❖ Australië  
❖ Mozambique  
❖ Brussel  
❖ Nederland  

https://create.kahoot.it/details/klimaat-en-milieu-karrewiet/7ab49dce-
fa94-47c1-b4b7-ea037a912458  

Leerfase 1:  
10’  

Leerfase 1:  
‘We hebben gezien wat er vorig jaar gebeurd is in verband met het 
klimaat. Dat het klimaat aan het veranderen is, dat weten we al 
langer. Maar wat is die klimaatverandering nu juist.’  
De leerlingen werken in hun werkbundel.  
 

• Wat betekent de klimaatverandering nu juist? 
(Luchtvervuiling door uitlaatgassen, temperatuur die stijgt, 
meer CO2 in de lucht…)  

• Kunnen jullie enkele voorbeelden geven van gevolgen van 
de klimaatverandering? (overstromingen, het wordt 
warmer, orkanen, ijs gaat smelten…)  

• Op welke plekken is de klimaatverandering het meeste 
voelbaar volgens jullie? (De slachtoffers van de 
klimaatverandering wonen vooral in het zuidelijke deel van 
de wereld. Daar komen vaker overstromingen of extreme 
droogte voor. Bovendien wonen de mensen vaker in slechte 
omstandigheden dan bij ons, wat de mensen extra 
kwetsbaar maakt voor klimaatveranderingen.)  

• Hoe merk je bij ons de klimaatverandering? (nattere 
winters, hetere zomers, stijging van de zeespiegel…)   

Leerfase 2:  
30’  

Leerfase 2:  
De leerkracht toont het filmpje: KLAAR? Klimaatverandering. Hierin 
wordt de klimaatverandering uitgelegd. 
(https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/1776661#) 
 
De leerlingen vertellen wat ze zagen.  
 
De leerkracht heeft onder de stoelen van de leerlingen briefjes 
geplakt met woorden over de klimaatverandering die in het filmpje 
voorkwamen. De leerlingen plaatsen deze woorden op de juiste 
plaats in een schema over de klimaatverandering. In het schema is 
een duidelijk onderscheid gemaakt tussen:  
❖ Oorzaken  
❖ Gevolgen  
❖ Oplossingen  

 

https://create.kahoot.it/details/klimaat-en-milieu-karrewiet/7ab49dce-fa94-47c1-b4b7-ea037a912458
https://create.kahoot.it/details/klimaat-en-milieu-karrewiet/7ab49dce-fa94-47c1-b4b7-ea037a912458
https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/1776661
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Enkele leerlingen mogen de leerkracht spelen. Wie durft het 
schema een keer verwoorden? Wie kan de klimaatverandering 
uitleggen?  
 

• Wie is er thuis al bewust bezig om de klimaatverandering te 
verminderen? Wat doe je dan?  

• Wat zou je nog kunnen doen?  
De leerlingen vullen het schema in de werkbundel aan.  

Slot:  
15’  

Slot:  
De leerlingen zitten in kleine groepen met een babbelbox in het 
midden. In de babbelbox zitten vragen over de klimaatverandering. 
Elke leerling neemt om de beurt een vraag uit de babbelbox. De 
leerling beantwoordt de vraag. Het kan een meningsvraag of 
inhoudelijke vraag zijn. De andere leerlingen kunnen bij een 
inhoudelijke vraag helpen om het juiste antwoord te vinden.   
 
De leerkracht toont iets uit de kist.  

• Waarom past dit bij deze les?  
 

2.1.2. Materiaal  

Babbelbox  
 

 
 
 

Kan je onze planeet een 

GEZONDE planeet 

noemen? Waarom wel 

of  

waarom niet?  

 

  
 

 
 
 

Worden er genoeg 

acties ondernomen 

om onze planeet 

gezonder te 

maken? 

 

 
 
 

 

 

Hoe kan JIJ ALLEEN 

onze planeet gezond 

houden?  

 

  

 

 

 

Dilemma! Een 

gezonde planeet OF 

Je hoeft je afval 

nooit meer in de 

vuilbak te gooien. 

Over juist sorteren 

en recycleren hoef 
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je alvast niet meer 

na te denken. 

 
 

Lig jij wakker van de 

klimaatverandering?  

 

  

 

 
 

Heb ik invloed op 

het klimaat? 

 
 

   
 
 

 

 

Is de 

klimaatverandering 

dan zo belangrijk 

voor het leven op 

aarde? 
 

 

 

 

  
 

 
 

Slaat de temperatuur 

van de Aarde nu echt 

op hol? Hoe komt dat?  
 

 

    
 
 

 

Komen er echt 

meer stormen en 

overstromingen in 

de toekomst? 

Waarom?  

 

 

 

 

Kunnen we ons 

beschermen tegen 

extreme 

weersomstandigheden? 

Hoe?  
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Kan de 

klimaatverandering 

leiden tot de 

toename van 

droogte, 

overstromingen en 

stormen? 
 

  

 

 

Is het waar dat 

extreme 

weersomstandigheden 

zich  

nooit kunnen voordoen  

in België? 
 

 

 

Is het 

broeikaseffect dan 

zo belangrijk voor 

het leven op aarde? 
 

 

 

 

  
 

 
 

Slaat de temperatuur 

nu echt op hol? Hoe 

komt dat?  

 
 

 

    
 
 

 

Komen er echt 

meer stormen en 

overstromingen in 

de toekomst? 

Waarom?  

 

Kunnen we ons 

beschermen tegen 

extreme 

weersomstandigheden? 

Hoe?  
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Kan de 

klimaatverandering 

leiden tot de 

toename van 

droogte, 

overstromingen en 

stormen? 
 

  

 

 

Is het waar dat 

extreme 

weersomstandigheden 

zich  

nooit kunnen voordoen  

in België? 
 

 

 

Wat zou je kunnen 

doen om de school of 

je huis te 

beschermen tegen 

overstromingen? 
 

 

 
 

 

Heeft de 

klimaatverandering nu 

al gevolgen voor 

sommige mensen op 

aarde? 

    
 
 

 

Gaan de gletsjers op 

termijn verdwijnen? 

 

 

 

 

 

 

Wat als er geen 

seizoenen meer zijn? 
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2.2. Les 2: Water- en afvalproblematiek  

2.2.1. Les  
 

Leerjaar: 6e leerjaar  Timing: 100 minuten  

Leergebieden: Mens & 
maatschappij: tijd, 
maatschappij, ruimte  

Sociale 
vaardigheden  

Wetenschappen & 
techniek: natuur 

Onderwerp 
activiteit: 

Hoekenwerk: Water- en afvalproblematiek  

 

Doelen:  
Leerplandoelen: Zill:  

 

IVds1 De complexiteit van gebeurtenissen in de wereld ervaren, vaststellen 
en uitdrukken welke de gevolgen ervan zijn hier en elders, nu en later 

IVds2 Beseffen dat wat we hier en nu doen gevolgen heeft voor later en 
voor anderen elders op de wereld 

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

OWti3 Gebeurtenissen uit het eigen leven en uit de geschiedenis verkennen 
en in de tijd situeren  
• 10-12j   De indeling van de Europese geschiedenis kennen en daarbij de 
volgende perioden onderscheiden en juist ordenen: 

• prehistorie / oudheid (tot ca. 500 n.C) 

• middeleeuwen (van ca. 500 n.C tot ca. 1500) 

• nieuwe tijden (van ca. 1500 tot 'onze tijd') 

• onze tijd (de tijd waarin het voor leerlingen nog mogelijk is om 
levende getuigen te ontmoeten) 

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

 OVSG:  

WO-MNS-SV-
2.12.11 

De leerlingen zijn bereid rekening te houden met de onuitgesproken 
regels die de interacties binnen hun groep bepalen. 

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

WO-TIJD-58b De leerlingen kunnen belangrijke historische figuren en 
gebeurtenissen waarmee ze kennismaken, situeren in de juiste 
tijdsperiode aan de hand van een tijdsband: land, ruimere leef- en 
beleefwereld. 

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

 GO!: 
3.1.2. 2 LOET SV 3 Samenwerken met anderen in de groep, zonder 
onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.  
3.1.3. 73 ET MM 2.4 Illustreren met voorbeelden dat de welvaart op 
wereldvlak ongelijk verdeeld is 
3.4.5. 22 ET MM 3.8 ET MM 5.1 Actuele toestanden over de eigen 
omgeving, die voor kinderen herkenbaar zijn, aan de hand van 
gepaste bronnen vergelijken met toestanden uit het verleden. 
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3.4.5. 25 ET MM 3.8 Enkele actuele toestanden en gebeurtenissen 
relateren aan het verleden. 

Lesdoelen: 1. De leerlingen kunnen hun eigen watervoetafdruk berekenen.  
2. De leerlingen kunnen verwoorden wat ze denken bij een foto 

of stelling.  
3. De leerlingen kunnen verwoorden hoe men met afval omging 

doorheen de tijd.  
4. De leerlingen kunnen vertellen welke stukken afval meer tijd 

nodig hebben om afgebroken te worden.  
 

Beginsituatie: De leerlingen kennen de problematieken. Ze hebben er al over 
gehoord. Enkele leerlingen weten er al meer over dan andere 
leerlingen.  
De leerlingen zijn zelf bewust bezig met het water en afval in de 
klas.  
 
De banken kunnen in groepen gezet worden. De leerkracht 
voorziet al het materiaal. 
De groepen worden gemaakt aan de hand van een groepjesmaker. 
De leerlingen krijgen een taak om het groepswerk zo goed mogelijk 
te laten verlopen.  

 

Materiaal:  
Bronnen: Klascement 

Learningapps.org 
ClassroomScreen  
Maakgroepjes.be  
Thuisleven.com  
Canva.com  
Ketnet  

Materiaal: Chromebooks, learningapp, filmpje, takenkaartjes, hoekenfiches, 
materiaal per hoek, werkbundel  

 

Korte schets: De leerlingen leren meer over de water- en afvalproblematiek aan 
de hand van een hoekenwerk.  

 

Lesverloop 

Timing: Leerfasen: 
Inleiding:  
15’  
 

Inleiding:  
De leerlingen gebruiken de Chromebooks om de volgende 
learningapp te maken:  
https://learningapps.org/watch?v=pemw76d5320  
Aan de hand van de learningapp herhalen de leerlingen de leerstof 
van de vorige les.  
 

• Wist je nog veel van de klimaatverandering?  
• Kan iemand het schema nog eens uitleggen?  

https://learningapps.org/watch?v=pemw76d5320
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• … 
 
‘We leerden over de klimaatverandering. Naast de 
klimaatverandering zijn er nog andere problemen vertelt Wout ons, 
kijk maar mee.’ 
https://www.ketnet.be/karrewiet/7-januari-2019-koe-dood-door-
zwerfvuil  

• Wat was het probleem?  
• Hoe is Loetje gestorven?  
• Hoe komt een blikje in Loetje haar maag?  
• …  

Leerfase 1:  
15’  

Leerfase 1:   
‘Vandaag leren we meer over die afvalproblematiek en ook over de 
waterproblematiek. We gaan dat doen aan de hand van een 
hoekenwerk.’  
 
De leerlingen worden in groepen verdeeld (ongeveer 4 à 5 
leerlingen per groep). Ze werken in verschillende hoeken aan 
opdrachten.  
De groepen worden verdeeld aan de hand van een groepjesmaker.  
 
De leerlingen werken 10 minuten aan elke hoek. De tijd wordt via 
een timer geprojecteerd op het bord. (Tool: ClassroomScreen)  
 
De leerlingen krijgen taken. Het is de bedoeling dat iedereen de 
taken goed naleeft om het groepswerk goed te laten verlopen.  
❖ Opdrachtlezer  
❖ Stiltemeester  
❖ Tijdmeester  
❖ Teamleider  

 
De leerkracht overloopt kort de hoeken met de leerlingen voor het 
hoekenwerk van start gaat.  
De leerkracht voorziet voor elke hoek een fiche met de opdracht. 
De leerlingen lezen deze voor ze aan de opdracht beginnen.  

Leerfase 2:  
60’  

Leerfase 2:  
De leerlingen gaan aan de slag.  
 

1. Watervoetafdruk  
De leerlingen berekenen hoeveel badkuipen water ze 
verbruiken. De leerlingen vullen de test in en kleuren het 
aantal baden.  

2. Waterstellingen  
De leerlingen discussiëren over enkele stellingen. Is dit 
goed of niet goed? Na erover gepraat te hebben, bekijken 
de leerlingen de voor- en nadelen.  

3. Wat is hier gebeurd?  
De leerlingen bekijken verschillende foto’s. Ze praten 
erover. Wat is er gebeurd op de foto’s? Na een discussie 
lezen ze wat er echt gebeurd is.  

4. Afval, een beetje geschiedenis  

https://www.ketnet.be/karrewiet/7-januari-2019-koe-dood-door-zwerfvuil
https://www.ketnet.be/karrewiet/7-januari-2019-koe-dood-door-zwerfvuil


18 
 

De leerlingen leggen verschillende foto’s en stroken in de 
juiste volgorde. Ze lezen de tekst. Ze verbeteren met de 
correctiesleutel.  

5. Zwerfvuil  
Jammer genoeg is er veel zwerfvuil te vinden. Welk stuk 
afval heeft hoe lang nodig om afgebroken te worden? Leg 
ze in de juiste volgorde.  

Slot:  
10’  

Slot:  
De leerlingen vertellen wat hen het meeste bijblijft.  
 

• Welke opdracht vond je het leukst? Waarom?  
• Wat kan je me vertellen over jouw watervoetafdruk?  
• Waar was je het meest van geschrokken?  
• Welk stuk afval heeft heel lang nodig om af te breken in de 

natuur? Hoelang?  
• Wat kan je vertellen over de asperges in Peru?  
• Hoe verliep het samenwerken?  
• Welke taak had je het liefst? Waarom?  
• Welke taak deed je niet graag? Waarom?  
• … 

 

2.2.2. Materiaal  

Afbraaktijd afval  

• Klokhuis appel – 2 weken  

• Bananen- of sinaasappelschil – 1 tot 3 jaar  

• Blikjes van frisdrank – 50 jaar  

• Kauwgom – 20 tot 25 jaar  

• Kranten – 1 tot 6 maanden  

• Petfles – 5 tot 10 jaar  

• Sigarettenpeuken – 2 tot 12 jaar  

• Kartonnen drankbeker – 6 maanden  

• Plastic zak – 10 tot 20 jaar  

• Glazen fles – 1 miljoen jaar  

2 weken 

1 tot 3 jaar 

50 jaar 

20 tot 25 jaar 
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1 tot 6 maanden 

5 tot 10 jaar 

2 tot 12 jaar 

6 maanden 

10 tot 20 jaar 

1 miljoen jaar 
 

Afval, een beetje geschiedenis  
 

 

De Prehistorie of de Oudheid (tot 500 n.C.) 

De mensen woonden in grotten of in tenten. Waar de dieren dronken, haalden ze water. 

Voor hun eten jaagden ze op dieren. Ze verzamelden ook fruit, eetbare planten en knollen. 

Was er genoeg voedsel, dan aten de mensen goed. Maar in de winter was er weinig om op 

te jagen of te verzamelen. Bijna alles werd gebruikt. Ook van gedode dieren. De mensen 

aten het vlees op of rookten het. Zo konden ze het langer bewaren en een voorraad 

aanleggen voor de winter, dus als er weinig was. De vacht diende als deken. De 

beenderen werden gebruikt als gereedschap, wapens of tentstokken. 

Middeleeuwen (van ca. 500 tot ca. 1500) 
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Mensen jaagden op dieren. Ze verzamelden 
ook fruit, eetbare planten en knollen. 

 

 

In deze tijd kieperde men zijn afval gewoon door het raam op straat. Maar die gewoonte 

had wel erge gevolgen. In de steden heersten voortdurend rattenplagen en braken 

geregeld epidemieën uit, zoals de gevreesde zwarte pest. 

Pas in de 13e eeuw begonnen mensen afval te verzamelen op vaste plaatsen. Dat was een 

grote stap in de goede richting, hoewel die verzamelplaats toen meestal nog in het 

centrum van de stad lag. 

Nieuwe Tijden (van ca. 1500 tot Onze Tijd) 

Van ca. 1500 tot ca. 1800 

Toen waren de meeste straten gekasseid. Toch bleven ze erg vuil. Voor de huizen lagen 

mesthopen en ook de nachtemmers werden gewoon door de ramen uitgegoten. Slagers 

goten het bloed van geslachte dieren zomaar voor hun deur uit. In vele huizen leefden de 

mensen met de dieren samen in dezelfde kamer. Door de slechte hygiëne ontstonden heel 

wat epidemieën. 

Van ca 1800 tot Onze tijd 

In deze tijd werden de eerste wetten uitgevaardigd die de mensen tot zuiverheid en 

hygiëne moesten aanzetten. De gemeenten namen nu gelukkig wel hun 

verantwoordelijkheid. Dat moest wel, want de afvalproblemen werden steeds groter, de 

samenleving raakte steeds meer verstedelijkt en de industrieën deden volop hun intrede. 

Onze tijd 

In de jaren ’50 boden eenvoudige verbrandingsovens uitkomst. Vanaf 1970 werden ze 

vervangen door ‘betere’ ovens, waarbij men wat van de vrijgekomen energie kon 

hergebruiken. Maar vandaag zitten veel van die verbrandingsovens ook op het toppunt 

van hun capaciteit. In België wordt meer dan 3 miljard kg huishoudelijk afval per jaar 

geproduceerd. Dat is ongeveer 300 kg per persoon per jaar. 

Vele verbrandingsovens spuwen ook schadelijke verbrandingsgassen uit (dioxine). 

Gelukkig worden we wat milieubewuster. We begrijpen dat we ons allemaal moeten 

inzetten om er iets aan te doen. Nu beschikken we ook over de kennis, de technieken en 

de middelen om betere oplossingen te zoeken en aan te dragen: zuinig omspringen met 

verpakkingen, recycleren, storten, verbranden met energierecuperatie, verbrandingsovens 

met voldoende filtering van de verbrandingslucht… 

We kunnen ons samen inzetten om bijna alle huishoudelijke verpakkingsafval te 

recycleren… 
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De vacht van dieren diende als deken. 
 
 

De beenderen van dieren werden gebruikt 
als gereedschap, wapens of tentstokken. 

 

Afval werd door het raam op straat 
gekieperd. 

 

In de stad heersten voortdurend 
rattenplagen. 

 

De Pest brak uit. 
 

Vanaf de 13de eeuw verzamelden men afval 
op vaste plaatsen. Deze verzamelplaats ligt 

in het centrum van de stad. 

Nachtemmers worden door het raam 
gegooid. 

 

Mensen leven samen met dieren in dezelfde 
kamer. 

 

De eerste wetten rond zuiverheid en hygiëne 
kwamen aanzetten. 
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Er werden voor het eerst verbrandingsovens 
gebruikt. 

 

We worden milieubewuster. 
 
 

We springen zuiniger om met verpakkingen 
en recycleren. 

 
 

 



23 
 

 

 

Instructiefiches 

Bekijk de instructiefiches van de verschillende hoeken in de aparte documenten.  
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Takenkaartjes 
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Wat gebeurt er hier? – afbeeldingen  
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Wat gebeurt er hier? – teksten  

 

Katoenteelt rond het Aralmeer 
 

Het Aralmeer ligt op de grens tussen 

Kazachstan en Oezbekistan. Het was 

vroeger in oppervlakte meer dan 

dubbel zo groot als België. Het meer 

is bijna volledig verdwenen. Dat komt 

doordat het water dat naar het meer 

stroomt, wordt gebruikt voor de 

irrigatie van katoenplantages. Voor 

het telen van katoen is heel veel 

water nodig. Zo’n 2700 liter voor 1 T-

shirt, 8000 liter voor 1 jeansbroek. 

Doordat het meer uitgedroogd is, is 

het een zandwoestijn geworden. De visserij is er stilgevallen. Maar in het 

zand zitten ook heel wat pesticiden en meststoffen. Die waaien met 

zandstormen op, in de longen van de omwonenden. Mensen worden er 

vaker ziek. 

Doordat het meer is opgedroogd, is er ook minder verdamping, dus 

minder wolkenvorming, dus minder neerslag en dus een verdere 

verdroging van de streek. Een deel van de katoen die rond het Aralmeer 

wordt geteeld, gaat naar de productie van kledij die in Europa wordt 

verkocht. De katoenteelt gaat nog steeds ongeremd voort. Dankzij een 

dam is het meer nu stabiel, maar het heeft wel de afgelopen 50 jaar 

90% van zijn watervolume verloren.  
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Watertekort in India 
In India zijn er steeds meer problemen met de zoetwatervoorraden. Er 

wonen steeds meer mensen. Veel mensen zijn er niet gewoon om zuinig 

om te springen met water, omdat er lang geen probleem was. In Delhi 

gaat ook ongeveer de helft van het kraanwater verloren door lekken en 

het illegaal aftappen van waterleidingen. Daarnaast is er een intensief 

gebruik van zoet water voor de industrie en landbouw zoals suikerriet- 

en katoenteelt. 

Ook de watervervuiling is 

problematisch. Slechts 10% van het 

geloodste water wordt gezuiverd. Veel 

afvalwater wordt rechtstreeks geloodst 

in rivieren. 
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Asperges uit Peru 
De eerste asperges van het jaar komen uit 

Peru. Deze worden grotendeels met het 

vliegtuig ingevlogen uit de streken Ica en 

La Libertad, twee van de droogste streken 

uit Peru. Bij het telen van 1 kg asperges is 

in Peru zo’n 1130 liter water nodig, t.o.v. 

880 liter in België. Doordat er zo veel 

grondwater wordt gebruikt bij de teelt, 

slinken de grondwaterlagen in Ica en La 

Libertad enorm. Doordat de ijskappen in de nabijgelegen bergen 

smelten, vermindert daarnaast ook deze natuurlijke waterbuffer, die 

geleidelijk aan de grondwaterlagen terug zou moeten aanvullen. 

De asperges brengen de lokale boeren dus op korte termijn wel 

inkomsten op, maar de situatie is op lange termijn niet duurzaam. 

Druppelirrigatie kan er voor zorgen dat er minder water gebruikt wordt 

bij de teelt. Maar dan nog is dit niet voldoende om de watervoorraden 

veilig te stellen. 
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Waterstellingen  
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Wat denk jij over: met de auto naar school 
komen 

Wat denk jij over: kledij kopen dat gemaakt is 
van plastiek Bv. Fleece, viscose = linnen 

Wat denk jij over: kledij kopen dat gemaakt is 
van katoen 

Wat denk jij over: op de speelplaats spelen met 
water uit de drinkkraantjes 

Wat denk jij over: de koeien in de zomer enkel 
gras geven en geen veevoer 

Wat denk jij over: kladpapier gebruiken om op te 
tekenen 

Wat denk jij over: heel veel zeep gebruiken 
wanneer je je handen wast 
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Wat denk jij over: de kraan laten lopen wanneer 
je de verfborstels wast 
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2.3. Les 3: Waterzuiveringsmachine  

2.3.1. Les  
 

Leerjaar: 6e leerjaar Timing: 100 minuten  

Leergebieden: Muzische vorming: 
beeld  

Wetenschappen & 
techniek: natuur, 
techniek  

 

Onderwerp 
activiteit: 

Waterzuiveringsmachine  

 

Doelen:  
Leerplandoelen: Zill:  

 

MUgr2 Durven fantaseren en  verbeelden   
• 10-12j   Plezier blijven beleven aan het verbeelden in diverse contexten - 
ongewone verbanden durven zien en leggen, durven fantasievol 
improviseren en vormgeven 

MUgr5 Inspelen op de muzische beleving van anderen: de uitvoerder of het 
publiek 
• 10-12j   Zich inleven en actief interesse tonen in de leef- en gevoelswereld 
van de uitvoerder (kunstenaar, andere leerling) - bewust rekening houden 
met mogelijke, verschillende reacties 

MUge2 De muzische  bouwstenen  beleven, herkennen, onderzoeken en 
hanteren 
• Beeld > Vorm >  10-12j Bewust beleven, herkennen, beschrijven, 
uitvoeren en creatief gebruik maken van: 

• de gevoelswaarde van een vorm 

• vormen met een symboolwaarde 

• vormcontrasten 

• samengestelde driedimensionale vormen 

• karakteristieke houdingen van mensen en dieren 

• stileren en abstracte vormgeving 
 
• Beeld > Textuur >  10-12j Bewust beleven, herkennen, beschrijven, 
uitvoeren en creatief gebruik maken van: 

• verschillende texturen in eigen werk 

• gevoelswaarde van textuur aanbrengen 

• textuur om diepte te geven op het platte vlak 
 

MUva3 De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich 
muzisch uit te drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen 
• Beeld > Werken met plastische materialen 

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

OWna7 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de 
natuur en het milieu zowel op een positieve als negatieve wijze 
beïnvloeden 
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• 7-12j   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 … 

 OVSG:  

MV-BLD-OM-3.8 Kinderen kunnen samenwerken aan een gemeenschappelijk 
werkstuk. 

MV-BLD-OM-3.1 Kinderen kunnen middelen functioneel gebruiken. 
MV-BLD-OM-2.3 Kinderen experimenteren met beeldelementen. Ze onderzoeken de 

mogelijkheden van kleur, vorm, volume, structuur, ritme, textuur, 
contrast, compositie, beweging, .. 

MV-BLD-BS-1 Kinderen praten over eigen werk en hoe het tot stand kwam (zowel 
inhoud als vorm). Praten over een werk intensifieert het kijken.  

WO-TEC-01.06 De leerlingen ontdekken al explorerend en experimenterend op welke 
natuurkundige verschijnselen een technische realisatie gebaseerd is. 

WO-NAT-02.18 De leerlingen tonen aan dat de invloed van de mens op de 
aanwezigheid van organismen positief of negatief kan zijn. 

 GO!: 
4.1.1.11 1.1, 1.2 1.3 Textuur beschrijven.  
4.1.2.7 1.4 1.5 Een vorm voorstellen d.m.v. volumes (3D) 
4.1.2.23 1.4 1.5 Textuur aanbrengen of suggereren in een beeldend 
werk. 
4.1.2.26 1.2, 1.4, 1.5 1.5, 1.6 Een beeldend werk maken door te 
kiezen uit volgende werkvormen: boetseren, drukken, werken met 
papier, ruimtelijke constructies, schilderen, werken met textiel, 
tekenen, werken met zand. 
4.1.2.28 1.5, 5.3 1.3, 5.2, 5.3 Zelfstandig of met behulp van anderen 
het beeldend werk presenteren. 
4.1.3.1 1.3 Verwoorden hoe eigen werk tot stand gekomen is op 
basis van een keuze uit volgende elementen: samenwerking 
3.2.8. 14 ET WT 1.24 Met concrete voorbeelden uit hun omgeving 
illustreren hoe mensen op positieve, maar ook om negatieve wijze 
omgaan met het milieu. 
3.3.2. 4 ET WT 2.2 Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte 
technische systemen de specifieke functie van verschillende 
onderdelen onderzoeken en verwoorden 

Lesdoelen: 1. De leerlingen kunnen hun fantasie gebruiken.  
2. De leerlingen kunnen muzische mogelijkheden zien in een 

technisch proces.  
3. De leerlingen kunnen verwoorden wat de textuur van een 

voorwerp is.  
4. De leerlingen kunnen textuur op de waterzuiveringsmachine 

aanbrengen.  
 

Beginsituatie: De leerlingen hebben in de vorige les geleerd over de 
waterproblematiek. Ze weten al meer over het watertekort in 
ontwikkelingslanden. Ook hebben ze hun eigen watervoetafdruk 
kunnen bekijken.  
Enkele leerlingen hebben veel fantasie en zijn zeer creatief. 
Doordat dit een werk in een groep is, kunnen zij de andere 
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leerlingen meetrekken in het verhaal van de 
waterzuiveringsmachine.  
 
De leerkracht voorziet al het materiaal. De groepen worden 
gemaakt aan de hand van de stukken afval.  

 

Conceptcirkel   
Onderwerp De Waterzuiveringsmachine  

Werkvorm Ruimtelijke technieken: boetseren, brainstormen 

Bouwsteen Vorm: vormsoorten 
Textuur 

Grondhouding Bereid zijn creatief te brainstormen  

 

Materiaal:  
Bronnen: Thomas More Turnhout 

Vrt  
Schooltv  

Materiaal: 2 bakjes water, krantenkop, verschillende stukken afval, 
kladpapier, powerpoint met foto’s water, krantenpapier, klei, 
materiaal voor textuur aan te brengen, filmpje waterzuivering  

 

Korte schets: De leerlingen maken een eigen waterzuiveringsmachine die zelfs de 
allerkleinste delen plastic uit het water kan zuiveren.  

 

Lesverloop 

Timing: Leerfasen: 
Inleiding:  
10’  

Inleiding: 
• Wie kan vertellen wat we leerden tijdens de vorige les? (We 

hadden het over de water- en afvalproblematiek.) 
• Wat hebben jullie onthouden van de waterproblematiek?  

 
‘Er is nog een probleem met het water dat we gebruiken.’  
De leerkracht toont twee bakjes water:  
❖ Zuiver kraantjeswater 
❖ Water uit een sloot, rivier, plas…  

 
• Welk water zou je het liefst drinken?  
• Waarom drink je liever niet van het andere water?  
• Wat zou er allemaal in het vuile water kunnen zitten? (afval, 

zand, bacteriën…)  
• Hoe komt dat vuil er in? (Fabrieken, dieren, riolen, afvoer…)  

 
‘Drinkwater wordt eerst gezuiverd voordat het bij ons thuis uit de 
kraan stroomt. Hoe meer het water vervuild is, hoe meer moeite en 
geld het kost om drinkbaar water te maken.’   
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• Wanneer vervuil jij wel eens water? (zeep gebruiken, 
verfborstels uitspoelen…)  

 
‘Bij watervervuiling is niet alleen de hoeveelheid vuil die je 
wegspoelt belangrijk, maar ook hoeveel water je gebruikt. Een 
klein beetje water met veel vuil in is makkelijker proper te krijgen 
dan heel veel water dat een beetje vervuild is.’  
 

• Waar kunnen wij dus op letten bij het uitspoelen van onze 
verfborstels volgende keer? (We gebruiken zo weinig 
mogelijk water.)  

• Hoe kan je water besparen? (De verfborstels niet onder een 
kraan uitspoelen, maar in een emmertje met water.)  

Leerfase 1:  
5’  

Leerfase 1:  
Wout toont een krantenkop:  

Zelfs na zuivering is 
ons water nog niet 
helemaal plasticvrij 
Waterzuiveringsstations houden met 
roosters grote stukken plastic tegen, maar 
de kleine deeltjes glippen er nog vaak 
tussendoor. Ook in ons water blijkt zelfs na 
zuivering nog veel plastic te zitten. 
 
‘Zelfs na zuivering, blijven er toch nog vaak kleine stukken plastic 

in het water te zitten. Wij gaan vandaag een 

waterzuiveringsmachine maken die zelfs de allerkleinste stukken 

plastic tegenhoudt.’  
Leerfase 2:  
25’  

Leerfase 2:  
De leerlingen worden in kleine groepen verdeeld. De leerkracht laat 
verschillende stukken afval zien: een wattenstaafje, een plastic 
flesje, een tijdschriftbladzijde, …  
De leerkracht steekt een voorwerp in de lucht. De leerlingen sluiten 
hun ogen. De leerkracht telt van 3 naar 1 en als de leerlingen zich 
het meest aangetrokken voelen door dit voorwerp steken ze hun 
vinger op. Deze leerlingen werken samen.  
De leerlingen verschuiven de banken zodat ze voldoende plaats 
hebben om te werken.  
 
‘We weten nu dat water zuiveren heel veel geld en moeite kost. 
Maar we weten nog niet hoe het gebeurt. Jullie krijgen de tijd om 
na te denken over hoe je water zou kunnen zuiveren. Jullie kunnen 
een brainstorm maken op papier.’  
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De leerkracht spoort de leerlingen aan om zo creatief mogelijk aan 
de slag te gaan, alles kan en alles mag. De leerkracht helpt de 
leerlingen door vragen te stellen. Ze geeft nieuwe input.  
De leerlingen maken een stappenplan. Wat gebeurt er eerst tijdens 
hun waterzuivering, wat volgt er,…  
 
Vragen die gesteld kunnen worden: (De vragen worden niet 
tegelijk gesteld. De leerlingen krijgen tussendoor tijd om extra te 
overleggen.) 

• Welke vorm heeft jullie waterzuiveringsmachine? Waarom 
past die vorm bij jullie machine?  

• Welke materialen worden er gebruikt in jullie 
waterzuiveringsmachine?  

• Hoe werken die materialen?  
• Wat gebeurt er in de eerste stap?  
• Hoe volgen de stappen elkaar op?   
• Is jullie waterzuiveringsmachine een oude machine of is hij 

nog heel nieuw?  
• Hoe kan je het voorwerp waarvoor je gekozen hebt in de 

machine verwerken?  
• Hoe krijg je de allerkleinste delen plastic weg?  

 
Zorg ervoor dat de brainstorm heel uitgebreid gebeurt. Er moet 
een volledig verhaal achter de machine zitten.  
 

Leerfase 3:  
15’  

Leerfase 3:  
‘Door jullie machine gaat natuurlijk ook water stromen. Water kan 
op verschillende manieren bewegen.’  
 
De leerkracht toont foto’s van bewegend water.  
 
‘Zo meteen gaan jullie de machine echt vormgeven. Het is de 
bedoeling dat jullie twee manieren van bewegend water in de 
textuur van jullie waterzuiveringsmachine gaan brengen.’  

• Wat is de textuur van een voorwerp? (De textuur gaat over 
de oppervlakte, de huid van iets. Als je met je hand over 
het voorwerp glijdt, dan is dat wat je voelt de textuur.)  

• Hoe kan je textuur aanbrengen op je machine? (Via een 
tandenstoker waarmee je krast, duwen,…)  

 
De leerlingen nemen een voorwerp uit de klas. Ze voelen aan het 
voorwerp.  

• Hoe voelt de textuur van het voorwerp? (ruw, glad, harig, 
blinkend, mat, stekelig,…)  

Leerfase 4:  
15’  

Leerfase 4:  
De leerlingen gaan de machine nu echt vorm geven. Doormiddel 
van de uitgebreide brainstorm hebben de leerlingen een volledig 
beeld van hun machine. Deze stap moet daarom niet lang duren.  
 
De leerlingen maken de machine in klei. De leerlingen bedekken de 
tafel met krantenpapier. Ze krijgen een stuk klei.  
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Voor de textuur voorziet de leerkracht voorwerpen: tandenstokers, 
spons met ruwe kant, water, …  
 
Criteria:  
❖ Zorg ervoor dat alles waarover gebrainstormd werd, 

duidelijk is in het werk.  
❖ Voeg in de textuur van de machine, twee verschillende 

manieren van het bewegend water.  
Leerfase 5, 
Toonmoment:  
20’  

Leerfase 5: Toonmoment  
 
De leerlingen tonen hun waterzuiveringsmachine aan de klas. Ze 
vertellen:  

• Hoe zuivert jullie machine het water?  
• Waarom heeft jullie machine die vorm?  
• Hoe beweegt het water van stap tot stap?  
• Welke materialen worden er gebruikt om het water te 

zuiveren?  
• Hoe krijgen jullie ook de allerkleinste delen plastic uit het 

water?  
• Hoe zit jullie voorwerp in de machine verwerkt?  
• …  

Slot:  
10’  

Slot:  
De leerlingen bekijken hoe de echte waterzuivering verloopt.  
https://schooltv.nl/video/rioolwater-en-regenwater-waar-komt-ons-
water-vandaan-en-waar-gaat-het-
naartoe/#q=trefwoord%3A%22zuiveren%22  
 

• Zie je overeenkomsten met je werk?  
• Als je je eigen werk zou willen verbeteren, wat zou je nu 

aanpassen?  
 

  

https://schooltv.nl/video/rioolwater-en-regenwater-waar-komt-ons-water-vandaan-en-waar-gaat-het-naartoe/#q=trefwoord%3A%22zuiveren%22
https://schooltv.nl/video/rioolwater-en-regenwater-waar-komt-ons-water-vandaan-en-waar-gaat-het-naartoe/#q=trefwoord%3A%22zuiveren%22
https://schooltv.nl/video/rioolwater-en-regenwater-waar-komt-ons-water-vandaan-en-waar-gaat-het-naartoe/#q=trefwoord%3A%22zuiveren%22
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2.3.2. Materiaal  

Foto’s: beweging in water  
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2.4. Les 4: Kinderrechten 

2.4.1. Les  
 

Leerjaar: 6e leerjaar  Timing: 75 minuten  

Leergebieden: Mens & 
maatschappij: tijd, 
maatschappij  

Sociale 
vaardigheden  

Nederlands: 
mondelinge 
vaardigheden 

Onderwerp 
activiteit: 

Kinderrechten  

 

Doelen:  
Leerplandoelen: Zill:  

 

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  
• 10-12j   Illustreren wat rechten en plichten zijn - ervaren hoe rechten en 
plichten hand in hand gaan met elkaar - 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 

SEiv1 Zich inleven in anderen, andere standpunten en situaties, zonder de 
eigen identiteit te verliezen 

TOmn3 Actief deelnemen aan een gesprek 
• Klasgesprek 
• 9-12j   Gesprekken voeren en discussiëren met leeftijdsgenoten en 
bekende volwassenen over onderwerpen uit de leefwereld, over 
abstractere schoolse onderwerpen, over bekende of behandelde 
onderwerpen uit de ruimere omgeving: 

• eigen mening vergelijken met die van anderen, onderscheid 
maken tussen mening en feit, een eigen mening naar voor 
brengen, kritisch reageren, passende argumenten naar voor 
brengen … 

• zelf gespreksbeurten verdelen, een gesprek inleiden en afronden, 
oplossingen zoeken als een gesprek vastloopt, de inbreng van alle 
gesprekspartners respecteren … 

• het gesprek samenvatten in eigen woorden 
 

 OVSG:  

WO-MAA-PJV-18 De leerlingen kunnen het belang illustreren van het Verdrag inzake 
de Rechten van het Kind. 

WO-MAA-PJV-17 De leerlingen kunnen enkele Rechten van het Kind met een 
voorbeeld illustreren. 

WO-MAA-PJV-16 De leerlingen kunnen de inhoud van het Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind begrijpen. 

WO-MNS-SV-2.3.7 De leerlingen kunnen voor een andere visie/mening waardering 
opbrengen en deze uiten. 

NL-SPR-GESPR-DV-
02-04 

De leerlingen kunnen rekening houdend met SPR-GESPR-DV-02-05 
en SPR-GESPR-DV-02-06 het gesprek inhoudelijk voorbereiden door 
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voor een opiniegesprek een aantal meningen te selecteren en te 
ordenen. 

 GO!: 
3.1.2. 19 ET MM 2.13 Enkele voorbeelden opsommen van 
fundamentele mensen- en kinderrechten. 
3.1.2. 20 ET MM 2.13 Met voorbeelden het belang illustreren van de 
fundamentele Rechten van de Mens en de Rechten van het Kind. 
1.1.4. 3 ET 1.9 ET 2.9* De eigen mening verwoorden in een grote 
kring en hun standpunt verduidelijken aan de hand van 
voorbeelden. 
1.1.4. 4 ET 1.9 ET 2.9* De mening van een ander erkennen en erop 
reageren. 

Lesdoelen: 1. De leerlingen kunnen hun mening geven over een stelling.  
2. De leerlingen kunnen verwoorden wie de Verenigde Naties 

zijn en wat ze doen.  
3. De leerlingen kunnen vertellen hoe de kinderrechten tot 

stand zijn gekomen en wat ze betekenen.  
 

Beginsituatie: De leerlingen hebben al gehoord van de kinderrechten. Ze hebben 
al geleerd over WO2. De leerlingen kennen enkele kinderrechten 
vanuit de lessen Nederlands.  
 
De leerkracht zorgt voor het materiaal.  

 

Materiaal:  
Bronnen: Klascement  

ClassroomScreen  
Learningapps.org  

Materiaal: Yenga, werkbundel, filmpje, learningapp, bordplannen, afspraken, 
werkbundel  

 

Korte schets: De leerlingen maken kennis met het kinderrechtenverdrag en de 
beschermer ervan: de Verenigde Naties. Ze maken ook zelf kennis 
met het niet volgen van de kinderrechten.  

 

Lesverloop 

Timing: Leerfasen: 
Inleiding:  
15’  

Inleiding:  
https://learningapps.org/watch?v=p2mtdwk4k20  
De leerlingen zoeken de juiste woorden in de Learningapp. Ze 
vertellen wat ze geleerd hebben over het woord.  
 
De leerkracht en de leerlingen lezen samen wat Wout zegt in de 
werkbundel.  
‘We hebben nu verschillende problemen gezien, zoals de 
klimaatverandering en de waterproblematiek. De burgemeester 
vroeg om samen te werken aan een betere wereld.  

https://learningapps.org/watch?v=p2mtdwk4k20
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• Hoe kunnen we voor deze problemen ons beste beentje 
voorzetten?’ (minder lang douchen, minder met de auto 
naar school rijden, ons afval niet in de natuur gooien, een 
vegi-dag houden,…)   

Leerfase 1:  
5’  

Leerfase 1:  
De leerkracht neemt een blad vast. Ze leest voor.  
‘De directeur heeft besloten dat er vanaf vandaag nieuwe 
afspraken gelden op school:  
❖ Kinderen die boterhammen bij hebben moeten deze 

afgeven.  
❖ We hebben geen speeltijden meer.  
❖ Kinderen met blond haar krijgen vandaag een uniform. Dat 

moeten ze voortaan dragen op school.  
❖ Kinderen met een B in hun voornaam of achternaam 

moeten na deze les de klas verlaten. Zij mogen niet meer 
terugkomen op school.  

❖ Wie zich niet aan de afspraken houdt, moet op school 
blijven tot 19 uur.’  

 
• Hoe voelt het om deze afspraken te horen?  
• Wat vind je van de nieuwe afspraken?  
• Welke afspraak is het vervelendst? Waarom?  
• Wat ga je doen als deze afspraken echt gelden?  

Leerfase 2:  
10’  

Leerfase 2:  
‘Natuurlijk gelden die afspraken niet echt. Het is misschien moeilijk 
te geloven dat er ineens andere regels komen binnen de school. 
Maar zo’n 80 jaar geleden was dit wel echt waar.’  
De leerkracht toont een filmpje.  
https://www.vrijheidinbeeld.nl/media/AFS%20-
%20Tweede%20Wereldoorlog_1.mp4#t=0.1  

‘Zo werden afspraken aangepast in 1940.’  
• Wat was er in 1940? (De start van WO2)  
• Wat zagen jullie in het filmpje?  
• Wie mocht er niet in de tram? (de joden)  
• Wat mochten ze nog niet? (ze moesten hun fiets afgeven, 

ze moesten een Jodenster dragen, ze mochten niet in de 
auto…)  

• Waarom hadden de Nazi’s zo’n hekel aan de joden? (De 
Nazi’s gaven de joden de schuld van alles wat fout ging in 
hun land.)  

• Op het einde zagen jullie Anne Frank. Wie is Anne Frank? 
(Anne Frank was een Duits, joods meisje. Ze werd bekend 
doordat ze tijdens de tweede wereldoorlog een dagboek 
bijhield toen ze ondergedoken zat voor de oorlog in 
Amsterdam.)  

• Hoe zou Anne Frank zich gevoeld hebben bij het 
veranderen van de regels?  

Leerfase 3: 
15’  
 

Leerfase 3:  
• Wanneer was de tweede wereldoorlog afgelopen? (1945) 
• Worden de joden nu nog zo behandeld? (Nee)  

‘Dit komt door de oprichting van de VN.’  
• Wat weten jullie al over de VN?   

https://www.vrijheidinbeeld.nl/media/AFS%20-%20Tweede%20Wereldoorlog_1.mp4#t=0.1
https://www.vrijheidinbeeld.nl/media/AFS%20-%20Tweede%20Wereldoorlog_1.mp4#t=0.1


48 
 

 
De leerkracht toont het logo.  
‘De VN (Verenigde Naties) is opgericht in 1945 om oorlogen te 
voorkomen en de wereld eerlijker en veiliger te maken. Er zijn 193 
landen bij aangesloten. Ook UNICEF is onderdeel van de VN: hun 
taak is om kinderen en jongeren wereldwijd te helpen en 
beschermen. 
De VN wil dat iedereen in vrijheid kan leven en dat niemand bang 
hoeft te zijn voor geweld, want alle mensen zijn gelijk. Door te 
praten en onderhandelen probeert de VN om problemen 
(conflicten) tussen landen op te lossen. Ook zet de VN soldaten in 
om de vrede en veiligheid te bewaken. 
Mensen, ook kinderen, hebben rechten. De VN houdt in de gaten 
of regeringen zich aan die rechten houden. Zo niet, dan spreekt de 
VN ze daarop aan. 
De VN helpt mensen in nood, bijvoorbeeld bij natuurrampen of 
honger. Ook zorgt de VN ervoor dat vluchtelingen worden 
opgevangen. En dat er betere gezondheidszorg komt in (arme) 
landen.’    
→ Dit wordt geprojecteerd. Bekijk het scherm onderaan de 
lesvoorbereiding.  
 
We vullen het werkboekje in op blz. 12.  

Leerfase 4:  
25’  

Leerfase 4:  
‘Die nieuwe afspraken zouden wij dus niet kunnen invoeren.’  

• Waarom niet? (Alle kinderen hebben kinderrechten.) 
‘Deze kinderrechten zijn vastgelegd in het kinderrechtenverdrag.’  
 
‘Het kinderrechtenverdrag bestaat uit meer dan 50 artikelen: 
afspraken die bijna alle landen ter wereld (leden van de VN) samen 
hebben gemaakt. Deze afspraken gaan over alles wat kinderen 
nodig hebben om veilig en gezond te kunnen opgroeien. 
Het is er voor alle kinderen tot 18 jaar. Ook voor jou dus. 
Het geldt in bijna alle landen ter wereld. 
Het verdrag wordt helaas niet altijd nageleefd. Op plaatsen waar 
conflicten zijn, gaat het vaak mis met kinderrechten. 
UNICEF helpt om de kinderrechten te beschermen. Bijvoorbeeld 
door kinderen overal ter wereld te helpen aan schoon water, goede 
voeding en onderwijs. Maar ook door te praten met regeringen.’  
→ Dit wordt geprojecteerd. Bekijk het scherm onderaan de 
lesvoorbereiding.  
 
We spelen Yenga. Op de Yenga-blokken staan stellingen. Elke keer 
als je een blok neemt, lees je de stelling en geef je je mening. We 
voeren een gesprek. Na het gesprek, kan je de uitleg over de 
stelling lezen aan de andere kant van de blok. Vervolgens leg je de 
blok bovenaan de stapel. De volgende is aan de beurt.  

Slot 
5’  

Slot:  
De leerkracht overloopt de afspraken van aan het begin van de les. 
Waarom mogen de afspraken niet ingevoerd worden? Met welk 
kinderrecht hebben ze te maken?  
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❖ Kinderen die boterhammen bij hebben moeten deze 
afgeven. → Recht op gezonde voeding.  

❖ We hebben geen speeltijden meer. → Recht op spel en vrije 
tijd.  

❖ Kinderen met blond haar krijgen vandaag een uniform. Dat 
moeten ze voortaan dragen op school. → Kinderrecht tegen 
discriminatie, uitsluiting.  

❖ Kinderen met een B in hun voornaam of achternaam 
moeten na deze les de klas verlaten. Zij mogen niet meer 
terugkomen op school. → Kinderrecht tegen discriminatie, 
uitsluiting.  

❖ Wie zich niet aan de afspraken houdt, moet op school 
blijven tot 19 uur. → Recht op vrije tijd en spel.  

 
• Zou elk kind kunnen genieten van de kinderrechten op de 

wereld? (Nee. Er zijn nog enkele landen waar kinderen veel 
minder of niet van de kinderrechten kunnen genieten.)  

• Wat vind jij daarvan?  
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2.4.2. Materiaal  

Yenga  

Je hebt als kind recht op een huis om in te wonen. 

Klopt, je hebt recht op onderdak. 

Je hebt als kind recht op een PlayStation. 

Nee, helaas. Je hebt wel recht op spel en informatie, maar 
niet op een PlayStation. 

Als jij iemands geloof raar vindt, mag je dat zeggen. 

Waar, maar het ligt eraan wat je precies zegt. Iedereen heeft 
recht op zijn eigen geloof, je hebt recht op je eigen mening 

en mag die geven. Wel moet je hierbij de rechten van 
anderen respecteren, en je mag niemand discrimineren. 

Je moeder mag in jouw telefoon kijken. 

Ja en nee: jij hebt recht op privacy. Maar je hebt ook recht op 
bescherming en hulp van je ouders en je ouders moeten 
ervoor zorgen dat je veilig bent. Dus als je moeder uit 
bezorgdheid in je telefoon kijkt, is het voor jouw eigen 

veiligheid. Het beste is natuurlijk om hier afspraken over te 
maken en te overleggen. 

Welke recht zou je wel kunnen ‘missen’ als het moest: 
‘Toegang tot onderwijs’ of ‘Eigen taal en cultuur’? 

/ 
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Welk recht zou je wel kunnen ‘missen’ als het moest: ‘Je eigen 
mening mogen hebben en geven’ of ‘Hulp en bescherming als 

je moet vluchten’? 

/ 

Als je ongevraagd in iemands telefoon kijkt, schend je een 
recht. 

Klopt: iedereen, en dus ook ieder kind, heeft recht op privacy. 
Je mag dus niet zomaar in iemands telefoon kijken. 

Je hebt als kind recht op een eigen kamer. 

Nee, daar heb je geen recht op, wel op privacy. Niemand mag 
dus zomaar je kamer binnenkomen. 

Je hebt als kind recht op vrije tijd. 

Ja, daar heb je recht op. Recht op rust, spel en vrije tijd. 
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2.5. Les 5: Tableau Vivant  

2.5.1. Les  
 

Leerjaar: 6e leerjaar  Timing: 65 minuten  

Leergebieden: Muzische vorming: 
drama  

Nederlands Sociale 
vaardigheden  

Onderwerp 
activiteit: 

Tableau Vivant: kinderrechten  

 

Doelen:  
Leerplandoelen: Zill:  

 

MUgr5 Inspelen op de muzische beleving van anderen: de uitvoerder of 
het publiek 
• 10-12j   Zich inleven en actief interesse tonen in de leef- en 
gevoelswereld van de uitvoerder (kunstenaar, andere leerling) - bewust 
rekening houden met mogelijke, verschillende reacties 

MUge2 De muzische  bouwstenen  beleven, herkennen, onderzoeken en 
hanteren 
• Drama > Ruimte (ruimtebewustzijn, ruimtesuggestie, ruimteverdeling, 
open spelen, mise-en-scène) 
• Drama > Rol (inleving, transformatie, rolvastheid, oogcontact, 
présence en focus) 

MUva2 Gericht beschouwen van beelden, muziek, dans en drama met 
oog voor de muzische bouwstenen, werkvormen en 
vormgevingsmiddelen  
• Drama 

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 

TOtn2 Nadenken over de belangrijkste aspecten van het taalsysteem. 
Daarbij taalbeschouwelijke termen gebruiken 
• Teksten, tekststructuren en alfabetische ordening 

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  

 OVSG:  

MV-DRA-SB-2.6 De kinderen oefenen hun lichaamsexpressies in veel spelvormen. 
(lichaam en stem) 

MV-DRA-BV-1.5 De kinderen kunnen personen, dieren, planten en dingen 
observeren. 

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). 

WO-MAA-PJV-15 De leerlingen kunnen het belang illustreren van de fundamentele 
Rechten van de Mens. 

NL-SPR-DV-D03-06-
01-04 

De leerlingen kunnen de betekenis verwoorden indien het gaat om 
gebaren en geluiden uit hun omgeving. 

NL-SPR-DV-D03-06-
09 

De leerlingen kunnen zeggen welke criteria ze hebben gehanteerd 
bij het kiezen van niet-verbale elementen. 

 GO!: 
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4.3.1.2 3.1 3.5 Emoties herkennen en benoemen.  
4.3.2.1 3.2 3.5 Belevenissen, gevoelens, ervaringen, ideeën, 
fantasieën en handelingen uitbeelden. 
4.3.2.8 3.2 3.5 Zich inleven in een bepaald personage 
4.3.2.13 3.2 3.5 Een situatie of verhaal uitbeelden door bewust 
decor en decorstukken, omgevingsgeluiden of muziek te 
gebruiken. 
3.1.2. 20 ET MM 2.13 Met voorbeelden het belang illustreren van 
de fundamentele Rechten van de Mens en de Rechten van het 
Kind. 

Lesdoelen: 1. De leerlingen kunnen een boodschap overbrengen met 
behulp van niet-talige en beeldende elementen.  

2. De leerlingen durven zich expressief te uiten.  
3. De leerlingen kunnen niet-talige boodschappen correct 

interpreteren.  
4. De leerlingen kunnen verwoorden wat een tableau vivant 

is.  
 

Beginsituatie: De leerlingen hebben al reeds geleerd over de kinderrechten. De 
leerlingen weten wat verbale en non-verbale communicatie is. De 
leerlingen weten wat mimiek en lichaamstaal is.  
 
De leerkracht voorziet al het materiaal.  
Er zijn enkele leerlingen die niet graag voor de klas staan. De 
opdracht is in groep om deze drempel te verlagen.  

 

Conceptcirkel   
Onderwerp Kinderrechten  

Werkvorm Standbeeldentheater/Tableau vivant  

Bouwsteen Rol: rolvastheid, inleving 
Ruimte: ruimtebewustzijn, ruimteverdeling 

Grondhouding  Kennismaken met de techniek tableau vivant  

 

Materiaal:  
Bronnen: Scoodle 

Plickers  
Een.be 

Materiaal: Situaties, filmpje, kinderrechten, prenten, zinnen, yoga-houdingen, 
plickers-quiz, scancodes, evaluatie  

 

Korte schets: De leerlingen maken een tableau vivant over kinderrechten die 
geschonden en gerespecteerd worden.  

 

Lesverloop 

Timing: Leerfasen: 
Inleiding:  Inleiding:  
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10’  De leerkracht voorziet de leerlingen van een scancode. Deze code 
hoort bij de Plickers-quiz die die leerkracht heeft. Hiermee herhaalt 
ze kort wat de leerlingen geleerd hebben over de Verenigde Naties.  
De leerlingen moeten telkens de code met het juiste antwoord naar 
boven houden. Dit scant de leerkracht om te zien wie de vraag 
juist beantwoord heeft.   

Leerfase 1: 
10’  

Leerfase 1:  
De leerkracht toont enkele prenten. Bij de prenten horen twee 
zinnen. De leerlingen bekijken de prent. Welke zin past volgens 
hen het beste bij de prent.  
De leerkracht telt af. Vervolgens zetten de leerlingen zich in de 
yoga-houding die bij de zin staat waarvan zij denken dat die het 
beste bij de prent past. De leerlingen leggen uit. 
 
‘Wij gaan vandaag kunstwerken die te maken hebben met de 
kinderrechten tot leven brengen. We gaan een tableau vivant 
maken.’  

Leerfase 2:  
10’  

Leerfase 2:  
De leerlingen bekijken het fragment.  
https://www.een.be/iedereen-beroemd/boeren-vechten-om-vodden  

• Welke opdracht zouden deze groep mensen gekregen 
hebben? (Maak het schilderij na.)  

• Hoe beginnen ze hieraan? Wat is hun aanpak? (Ze 
overleggen, ze maken afspraken, ze verdelen de taken, ze 
verzamelen attributen of accessoires…)  

• Hoe maken ze het schilderij na? (Ze gebruiken attributen, 
ze nemen dezelfde posities aan zoals op het schilderij…)  

• Welke emoties zie je op dit schilderij? (boos, razend, 
geschrokken, verbaasd, bang…)  

• Hoe doet de groep mensen deze emotie na? (Ze gebruiken 
hun lichaam en gezicht.)  

‘Ze communiceren non-verbaal.’  
• Wat kan je vertellen over hun lichaamshouding? (Het lijkt 

alsof de man wilt slaan, hij maakt grote bewegingen. De 
mensen nemen dezelfde houding aan als op het schilderij…)   

• Wat kan je vertellen over hun mimiek? (Ze kijken boos, 
razend, geschrokken, verbaasd, bang…)  

• Op welke momenten gebruiken ze verbale communicatie in 
het filmfragment? (bij het maken van de afspraken, bij het 
bespreken van de posities, bij het verzamelen van de 
attributen…)  

• Hoe eindigt het filmfragment?  (De acteurs bevriezen. Er 
wordt een foto gemaakt van het eindresultaat.)  

 
‘Dit wordt tableau vivant genoemd. Dit is Frans voor levend 
schilderij.’  
De leerkracht schrijft de term op het bord.  

Leerfase 3:  
15’  

Leerfase 3:  
‘Jullie gaan zo dadelijk in groepen tableau vivants maken over een 
kinderrecht. Het kinderrecht gaat één keer gerespecteerd en één 
keer geschonden worden.’  

https://www.een.be/iedereen-beroemd/boeren-vechten-om-vodden
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• Wanneer wordt een recht gerespecteerd? (De situatie is 
goed en eerlijk voor het kind.)  

• Wanneer wordt een recht geschonden? (De situatie is niet 
goed. Het recht wordt niet nageleefd.)  

 
De leerlingen worden in groepen gedeeld. Ze krijgen een situatie. 
In deze situatie wordt een kinderrecht gerespecteerd of 
geschonden. De leerlingen krijgen bedenktijd hoe ze van de 
situatie een tableau vivant kunnen maken. Ze maken afspraken, ze 
bespreken posities en verzamelen attributen.  
 
De leerlingen tonen hun tableau vivant aan de rest van de klas. De 
klas probeert te achterhalen wat er zou kunnen gebeuren in de 
situatie. De leerlingen letten op hun mimiek en lichaamshouding. 

• Welk kinderrecht komt er aan bod?  
• Wordt het kinderrecht geschonden of gerespecteerd?  

Leerfase 4 
15’  

Leerfase 4:  
De leerlingen worden in nieuwe groepen verdeeld. Nu krijgen ze 
geen situatie, maar enkel een kinderrecht. Ze moeten zelf een 
situatie bedenken.  
De leerlingen krijgen bedenktijd. Ze verzinnen twee verschillende 
tableau vivants. Het recht moet één keer worden gerespecteerd en 
één keer worden geschonden.  
 
De leerlingen tonen hun twee tableau vivants onmiddellijk na 
elkaar. De leerlingen letten op hun mimiek en lichaamshouding.  

• Welk kinderrecht kwam er aan bod?  
• Wanneer werd het gerespecteerd?  
• Wanneer werd het geschonden?  

Slot:  
5’  

Slot:  
De leerkracht reflecteert de les.  
De leerlingen kleuren het juiste mannetje in of rond de boom.  
 
De leerkracht toont een voorwerp uit de kist.  

• Waarom past dit bij de les?  
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2.5.2. Materiaal 

Evaluatie  

Tableau vivant  
 

Kleur het passende mannetje. Vul zelf de legende aan. 

Mijn situatie was 

________________________________ .  

 Zo voelde ik mij voor de activiteit. 

 Zo voelde ik mij na de activiteit.  

Waarom?  

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Mijn kinderrecht was 

_______________________________ . 

 Zo voelde ik mij voor de activiteit.  

 Zo voelde ik mij na de activiteit.  

Waarom?  

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Dit vond ik van de activiteit: 

  

Dit vond ik van mijn resultaten: 
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Prenten  
 

 

1. De wet is voor iedereen gelijk en 
moet iedereen gelijk behandelen.  

 
 
 
 
 

2. We hebben het recht om aan te 
tonen dat we iets niet gedaan 
hebben.  

 

 

 

3. We hebben het recht om overal 
heen te gaan binnen ons eigen land, 
maar ook naar het buitenland.  

 
 

4. Als we in ons eigen land bang zijn of 
slecht behandeld worden, hebben 
we het recht om te vluchten naar 
een land waar we veilig zullen zijn.  

 

 

 

5. We hebben het recht om te geloven 
in wat we willen.  

 
 

6. We mogen een godsdienst hebben, 
maar ook van godsdienst 
veranderen.  
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7. We hebben het recht om vrienden te 
ontmoeten en samen te werken om 
onze rechten te beschermen.  

 
 
 
 

8. Niemand kan ons aansluiten bij een 
groep waar we niet bij willen horen.  
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Situaties en kinderrechten  
 

Julia heeft dyslexie en vindt lezen en 
schrijven heel moeilijk. De juf begreep het 
niet en dacht dat ze haar best niet deed. 
Dat maakte haar heel verdrietig. Nu is er 

een oplossing: Julia mag lezen en schrijven 
met een laptop. Die computer helpt bij het 

spellen en verbetert fouten. 

Ik heb mama betrapt terwijl ze stiekem de 
berichtjes in mijn gsm las. Ik was toen heel 
boos! Mama zegt simpelweg dat ze vindt 

dat zij dat mag.  

Ginny is de laatste tijd heel stil. Bij het 
omkleden voor de turnles zag ik dat ze 

overal blauwe plekken had. Ik denk dat ze 
thuis geslagen wordt. Als ik iets vraag, dan 

zwijgt ze. Ik ga het aan de juf vertellen.  

Ik vind turnen zo leuk, maar ik wil het niet 
doen in een turnshort! Gelukkig maakt de 

turnmeester er geen probleem van. Ik mag 
een lange broek aandoen onder mijn 

turnshort.  
Mijn ouders werken altijd laat. Als ik 

thuiskom van school moet ik voor mezelf 
zorgen: eten maken, de was ophangen … 
Het lukt me niet altijd om mijn huiswerk af 

te krijgen, want ik voel me veel te moe.  

Rabia is een meisje uit mijn klas. De juf 
zegt dat ze ziek is en in bed moet blijven. 
Daarom kan ze niet naar school. Er staat 
een camera in de klas en met de laptop 

volgt ze de lessen. Wij kunnen haar zien en 
zij ons. Dat lukt met www.bednet.be  

Het recht op migratie  Het recht op privacy 
Het recht op gelijke behandeling  Het recht op informatie 
Het recht op cultuur en geloof  Het recht op een naam, nationaliteit en 

identiteit 
 

  

http://www.bednet.be/
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2.6. Les 6: Kansarmoede 

2.6.1. Les  
 

Leerjaar: 6e leerjaar  Timing: 75 minuten  

Leergebieden: Mens & 
maatschappij: 
maatschappij   

Godsdienst    

Onderwerp 
activiteit: 

Kansarmoede  

 

Doelen:  
Leerplandoelen: Zill:  

 

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

SEiv1 Zich inleven in anderen, andere standpunten en situaties, zonder de 
eigen identiteit te verliezen 
• 10-12j   In de schoenen van iemand anders gaan staan en zo diens situatie 
en context juist inschatten  

IVds5 Bewust omgaan met consumeren 
• 10-12j   Kritische vragen stellen bij consumptiegedrag - zulke situaties 
analyseren met oog voor de verschillende aspecten ervan en de 
betrokkenen 
• 10-12j   Zonder over elkaar te oordelen in dialoog gaan over consumeren 
en de consumptiemaatschappij en wat men daar vanuit het eigen 
perspectief bij beleeft - de eigen rol met betrekking tot overconsumptie 
onderzoeken - verwoorden welk gebeuren in de omgeving met betrekking 
tot consumptie of een (on)houdbare economie hen raakt - vragen stellen bij 
een gebeuren met betrekking tot (on)houdbare economie  

OWsa5 De ongelijke verdeling van welvaart en het onderscheid tussen  
welvaart  en  welzijn  onderzoeken en illustreren en solidariteit 
waarderen 
• 10-12j   Ervaren, onderzoeken en vaststellen en uitdrukken hoe welvaart 
ongelijk verdeeld is in de eigen omgeving, in België en in verschillende 
landen in de wereld - het onderscheid tussen welzijn en welvaart 
exploreren en illustreren - 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 

RKve3 Zich gedragen weten door, verbonden voelen met en aangesproken 
door gemeenschappen dichtbij en veraf. Ontdekken hoe mensen 
(geloofs)gemeenschappen vormen 
• Derde cyclus: samen leven tussen werkelijkheid en droom > Op zoek gaan 
naar drijfveren en mechanismen die de samenleving maken tot wat ze 
is >  10-12j Aan de hand van actuele informatie verkennen waarom mensen 
en volkeren wel of geen deel hebben aan de welvaart 
• Derde cyclus: samen leven tussen werkelijkheid en droom > Op zoek gaan 
naar drijfveren en mechanismen die de samenleving maken tot wat ze 
is >  10-12j Op zoek gaan hoe en waarom kinderen slachtoffer zijn van 
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sociale en economische wantoestanden (kinderarbeid, kinderen in de 
reclame, pesten op school ...) 

 OVSG:  

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

WO-MNS-SV-
2.12.11 

De leerlingen zijn bereid rekening te houden met de onuitgesproken 
regels die de interacties binnen hun groep bepalen. 

WO-MNS-SV-2.3.7 De leerlingen kunnen voor een andere visie/mening waardering 
opbrengen en deze uiten. 

WO-MAA-SEV-14 De leerlingen weten wanneer en waarvoor men geld nodig heeft. 
WO-MAA-SEV-25 De leerlingen kunnen illustreren dat welvaart zowel over de 

verschillende landen in de wereld als in België ongelijk verdeeld is 

 GO!:  
3.1.2. 3 Met eigen voorbeelden illustreren hoe een groep tot 
gedragen democratische beslissingen kan komen waarbij ook 
rekening gehouden wordt met minderheidsstandpunten. 
3.1.1. 13 LOET SV 1.2 Tonen in hun omgang met anderen respect en 
waardering. 
3.1.3. 73 ET MM 2.4 Illustreren met voorbeelden dat de welvaart op 
wereldvlak ongelijk verdeeld is. 
3.1.4. 7 Beredeneerd prijzen vergelijken voor een aankoop. 

Lesdoelen: 1. De leerlingen kunnen een brief schrijven en daar een voorstel 
in verwoorden.  

2. De leerlingen kunnen vertellen waarom ze iets willen kopen 
en waarom ze iets niet willen kopen.  

 

Beginsituatie: Er zijn misschien enkele leerlingen die het zelf niet breed hebben. 
Deze leerlingen kunnen hier over vertellen als ze dit zelf willen. De 
leerlingen kennen de Chiro. Er zijn enkele leerlingen die misschien 
zelf in een jeugdbeweging zitten en graag mee op weekenden 
gaan. De thuissituatie is bij alle kinderen anders. Via de brief kan 
de situatie herkenbaar worden voor enkele kinderen.  
 
De leerkracht voorziet het materiaal.  

 

Materiaal:  
Bronnen: Klascement 

Één  
Karrewiet  

Materiaal: Geld, prijslijst, dagboekfragment, werkbundel, filmpje  

 

Korte schets: De leerlingen leren hoe het is om minder geld te hebben. Ze 
bedenken oplossingen voor hoe organisaties deze mensen kunnen 
helpen.  

 

Lesverloop 

Timing: Leerfasen: 
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Inleiding:  
15’  

Inleiding: 
De leerkracht heeft onder de stoelen van de leerlingen een som 
geld gehangen. Dit is bij elke leerling een ander bedrag.  
De leerlingen nemen de enveloppe met geld vanonder de stoel. Ze 
bekijken hoeveel geld ze hebben. De leerkracht vraagt aan enkele 
leerlingen hoeveel geld ze hebben.  
 
De leerlingen moeten allemaal gaan rechtstaan. De leerlingen 
kunnen een stoel kopen. Een stoel kost 100 euro. De leerlingen 
kunnen ook een luxestoel kopen. Deze stoel kost 300 euro. De 
leerkracht laat de leerlingen spreken. Enkele leerlingen kopen. 
Andere leerlingen kopen niet. De leerlingen mogen samenleggen, 
lenen, huren,…  

• Waarom koop je geen stoel?  
• Waarom koop je wel een stoel?  

 
Na een tijdje stopt de leerkracht de verkoop.  
‘Het totaalbedrag aan geld dat er onder de stoelen hing. Was 
voldoende om voor elke leerling een stoel te kopen. Toch heeft niet 
elke leerling een stoel gekocht. 

• Hoe komt dit?’  
 
De leerlingen vertellen over wat er net gebeurd is.  
 
De leerkracht vertelt: ‘In de echte wereld zijn er ook mensen met 
heel veel geld, heel weinig geld en tussenin.’ 
De leerkracht toont het volgende filmpje.  
 https://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/100512-armoede 

Leerfase 1:  
20’  

Leerfase 1:  
‘Daarnet heb je zelf besloten of je de stoel kocht of niet. Nu gaan 
we samen bespreken wat te kopen.’ 
 
De leerkracht deelt de leerlingen in kleine groepen. Ze krijgen 100 
euro en een prijslijst. Met deze 100 euro moeten ze een week 
toekomen. Wat kopen ze?  
De leerlingen bespreken in groep. Ze duiden aan wat ze graag 
zouden kopen.  
 
De leerkracht vraagt wat de leerlingen kozen. Ze vertellen waarom.  

• Heb je alles kunnen kopen wat iedereen wou? 
• Wat vond je het belangrijkst om te komen?  
• Vond iedereen dat?   
• Zijn er dingen die je niet gaat kopen, die je zou missen?  

• Waar denk je aan na deze oefening?  
 
‘In sommige gezinnen moeten ze elke week zo hard nadenken over 
wat ze kopen. Deze mensen leven in armoede.’  

• Zouden mensen in armoede de spullen die jullie nu missen 
ook missen?  

Leerfase 2:  
30’  

Leerfase 2:  
De leerkracht vertelt: ‘Dries en Lara hebben gevraagd aan Klaas en 
Fatima of ze mee op Chiroweekend naar de zee wilden gaan. 

https://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/100512-armoede


66 
 

Natuurlijk willen ze dat! Een heel weekend spelletjes spelen, samen 
zingen,… Maar: Zo’n weekend kost ook geld natuurlijk…’  
 
De leerkracht heeft een dagboekfragment bij van Klaas. Ze leest 
het voor.  

• Wil Klaas graag mee op weekend?  
• Heeft hij het aan zijn mama verteld? Waarom (niet)?  
• Wat wil hij doen om het probleem op te lossen?  
• Waarom doet hij het toch niet?  
• Wat kan hij wel doen volgens jullie om het probleem op te 

lossen?  
• Kan de Chiro iets doen om het probleem op te lossen?  

De leerlingen brainstormen over deze vraag.  
 
‘Schrijf eens een brief naar de Chiro met het probleem en 
mogelijke oplossingen die ze kunnen gebruiken. Let wel op! Deze 
oplossingen zijn voorstellen, dus noteer ze ook als een voorstel.’  

• Hoe kan je een voorstel noteren?  
‘Ook praat Klaas niet graag over het probleem. Hij wil niet dat hij 
veel vragen gaat krijgen over zijn gezin en geld. Het is daarom 
belangrijk dat je hem en zijn gezin niet vernoemd.’  

• Hoe kan je dat doen?  
 
De leerlingen gaan aan de slag.  

Slot:  
10’  

Slot:  
Enkele leerlingen lezen hun brief voor.  
Wat vinden jullie van elkaars oplossingen?  
 
‘Als de Chiro de oplossingen niet zou kunnen toepassen en Klaas 
kan dus niet mee op weekend. Welk gevolg zou dat kunnen 
hebben?’   
 
‘Je ziet dat als je minder geld hebt, je ook andere kansen minder 
krijgt. Dat noemen we kansarmoede.’  
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2.7. Les 7: Hulporganisaties  

2.7.1. Les  
 

Leerjaar: 6e leerjaar  Timing: 65 minuten  

Leergebieden: Godsdienst  Sociale 
vaardigheden 

 

Onderwerp 
activiteit: 

Hulporganisaties – engagement  

 

Doelen:  
Leerplandoelen: Zill:  

 

IVds1 De complexiteit van gebeurtenissen in de wereld ervaren, vaststellen 
en uitdrukken welke de gevolgen ervan zijn hier en elders, nu en later 

IVds3 Bijdragen aan een zinvolle samenleving waar een plaats is voor 
iedereen en respectvol omgaan met en zorgen voor de kwetsbare 
ander 

RKgk1 Zich aangesproken weten om goed te doen. Gewetensvol in het 
leven staan en zich hierbij mogelijk laten inspireren door mensen die 
God ontdekken in de kwetsbare ander 
• Derde cyclus: verantwoordelijkheid, engagement > Verschillende vormen 
van engagement in hun eigen leefwereld en in de grote wereld verkennen 

 OVSG:  

WO-MNS-SC-1.3.5 De leerlingen kennen en begrijpen omgangsvormen, leefregels en 
afspraken die van belang zijn voor het samenleven in een groep. 

WO-MNS-SV-2.3.6 De leerlingen gaan op een spontane en respectvolle wijze om met 
leeftijdsgenoten. 

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. 

WO-MAA-PJV-5 De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden illustreren dat 
mensen die samenleven zich organiseren via regels waaraan iedereen 
zich moet houden. 

 GO!: 
3.1.1. 10 OD MM Tonen in hun omgang met anderen een 
gevoeligheid voor de behoeften van de ander. 
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. 

Lesdoelen: 1. De leerlingen kunnen enkele nationale en internationale 
organisaties opnoemen die zich engageren voor anderen.  

2. De leerlingen kunnen het woord ‘engagement’ uitleggen.  
 

Beginsituatie: Enkele leerlingen kennen misschien al organisaties die zich 
engageren voor anderen. Enkele leerlingen engageren zich zelf 
misschien bij een organisatie of alleen.  
 
De leerkracht voorziet het materiaal.  
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Materiaal:  
Bronnen: Tuin van Heden: verantwoordelijkheid, engagement  

Materiaal: Flappen, stickers, Chromebooks, werkboekje  

 

Korte schets: De leerlingen leren organisaties kennen die zich engageren voor 
anderen. Ook leren ze het woord engagement.  

 

Lesverloop 

Timing: Leerfasen: 
Inleiding:  
10’  

Inleiding: 
De leerkracht schrijft groot ‘engagement’ op het bord. De 
leerlingen mogen vertellen waar ze aan denken bij het woord. De 
leerkracht noteert dit rond het woord.  

• Waar denken jullie aan bij het woord ‘engagement’?  
• Ken je mensen die zich inzetten voor iets, zich engageren 

voor iets/iemand?  
• Wanneer zet je je zelf wel eens in voor anderen?  
• Wat betekent ‘engagement’? (Wanneer je je engageert voor 

iets of iemand, zet jij je in om die persoon of die organisatie 
te helpen. Je doet dit vrijwillig.)  
 

‘Dit kan heel eenvoudig zijn. Wanneer je je ouders helpt met de 
afwas, doe je dit vrijwillig. Je engageert je om hen te helpen. Maar 
je kan dit ook groter aanpakken en je bij een organisatie 
aansluiten.’  

Leerfase 1:  
5’  

Leerfase 1:  
‘We hebben in de vorige lessen al een organisatie leren kennen.’  

• Welke organisatie was dat? (UNICEF)  
• Wat deed deze organisatie ook weer? (UNICEF is een 

onderdeel van de VN: hun taak is om kinderen en jongeren 
wereldwijd te helpen en beschermen. Ze steunen de 
kinderrechten.)  

• Heeft iemand een idee hoe ze dat doen? (Ze werken 
wereldwijd aan verbeteringen. Ze bieden ook noodhulp bij 
rampen zoals oorlogen.)  

• Werken ze nationaal of internationaal? (internationaal)  
• Wat betekent dat? (Ze werken ook buiten België.)  

Leerfase 2:  
20’  

Leerfase 2:  
De leerkracht vertelt dat de leerlingen enkele organisaties gaan 
leren kennen en bespreken. Dit doen ze in groepen van drie. Elke 
groep zoekt informatie op over een organisatie. Deze informatie 
ordenen ze op een grote flap.  
 
De organisaties worden verdeeld aan de hand van stickers. De 
leerkracht geeft elke leerling een sticker. Op deze sticker staat een 
logo van een organisatie. Ze zoeken de leerlingen met dezelfde 
sticker.  
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Vervolgens nemen ze de juiste flap en een Chromebook. Ze zoeken 
informatie op over de organisatie.  
❖ Naam van de organisatie.  
❖ Wat doet de organisatie?  
❖ Hoe doet de organisatie dat?  
❖ Werken ze nationaal of internationaal?  

 
Organisaties:  
De Damiaanactie, AWEL, Artsen zonder grenzen, Amnesty, 
International, Make-a-wish, Broederlijk delen,  

Leerfase 3:  
20’  
 

Leerfase 3: 
De verschillende organisaties worden gepresenteerd. De leerlingen 
beantwoorden de vragen, tonen de flap, vertellen over de 
organisaties. (posterpresentatie)  
 
We vullen het overzichtsblad in het werkboekje in.  

• Wat vind je van zo’n organisaties?  
• Als je bij één organisatie zou gaan helpen, welke kies je 

dan? Waarom?  
 

Slot:  
10’  

Slot:  
• Als je zelf een organisatie zou opstarten. Hoe zou deze 

organisatie heten?  
• Wat zou je doen met jouw organisatie?  

 
Eventueel:  
De leerkracht leest nog een kort gebedje voor als afsluiting:  
Goede God,  
zoveel mensen willen zich inzetten voor anderen,  
zij engageren zich en geven een deel van zichzelf.  
Hun inzet is niet vanzelfsprekend,  
toch willen zij hun verantwoordelijkheid opnemen.  
Dat willen wij ook doen, God.  
Geef ons de moed en de kracht  
om van de aarde een plek te maken  
waar het heel gewoon is  
om iets te doen voor de ander.  
Amen. 
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3. Evaluatie thema  
 

Leerjaar: 6e leerjaar  Timing: 50 minuten  

Leergebieden: Mens & 
maatschappij: 
maatschappij  

Sociale 
vaardigheden  

 

Onderwerp 
activiteit: 

Evaluatie thema: stemming  

 

Doelen:  
Leerplandoelen: Zill:  

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

SErv4 Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als het 
groepsbelang ten goede komen in diverse situaties en contexten 
• Zich kritisch opstellen ten opzichte van zichzelf en de ander 

SEiv1 Zich inleven in anderen, andere standpunten en situaties, zonder de 
eigen identiteit te verliezen 

IVzv1 Keuzes willen, durven en kunnen maken door betekenis te geven 
aan die keuzes en daar de verantwoordelijkheid voor opnemen 

IVds3 Bijdragen aan een zinvolle samenleving waar een plaats is voor 
iedereen en respectvol omgaan met en zorgen voor de kwetsbare 
ander 

OWsa10 Ervaren, onderzoeken en uitdrukken hoe verkiezingen een 
basiselement zijn van een democratie 

 OVSG:  
 

WO-MAA-PJV-27 De leerlingen kunnen op een voor hen bevattelijke wijze uitleggen 
dat de verkiezingen een basiselement zijn van het democratisch 
functioneren van onze instellingen. 

WO-MNS-SV-2.3.6 De leerlingen gaan op een spontane en respectvolle wijze om met 
leeftijdsgenoten. 

WO-MNS-SV-2.3.7 De leerlingen kunnen voor een andere visie/mening waardering 
opbrengen en deze uiten. 

WO-MNS-SV-2.4.2 De leerlingen kunnen en durven voor hun eigen meningen en 
wensen op een begrijpbare en aanvaardbare wijze opkomen. 

WO-MNS-SV-
2.12.6 

De leerlingen kunnen de regels en de taakverdeling die in de groep 
afgesproken werden, naleven en controleren of de anderen dit ook 
doen. 

 GO!: 
3.1.1. 28 LOET SV 1.6 Kritisch zijn en een eigen mening formuleren. 
3.1.2. 2 LOET SV 3 Samenwerken met anderen in de groep, zonder 
onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.  
3.1.2. 3 Met eigen voorbeelden illustreren hoe een groep tot 
gedragen democratische beslissing 

Lesdoelen: 1. De leerlingen kunnen hun mening geven en deze 
verantwoorden.  

2. De leerlingen kunnen een goed debat voeren.  
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3. De leerlingen kunnen verklaren waarom ze aan een probleem 
willen werken aan de hand van de lesinhouden van de 
lessenreeks.  

 

Beginsituatie: De leerlingen hebben een hele lessenreeks gehad over de 
klimaatproblematiek en de gelijke kansen. De leerlingen gebruiken 
de kennis die ze opdeden tijdens deze lessen om een goed plan 
van aanpak te bedenken.  
 
De leerkracht voorziet al het materiaal.  
Groepen worden verdeeld aan de hand van interesse.  
 
Enkele leerlingen kunnen beter een eigen mening verwoorden. De 
leerlingen worden in kleine groepen verdeeld, zodat ze niet voor de 
hele klas moeten praten.  

 

Materiaal:  
Bronnen: ClassroomScreen 

Thomas More  

Materiaal: Post-its, flap, stembriefjes, stembus, poll  

 

Korte schets: De leerlingen maken een plan van aanpak om samen aan een 
betere wereld te werken. De leerlingen stemmen op het beste plan.  

 

Lesverloop 

Timing: Leerfasen: 
Inleiding:  
10’  

Inleiding:  
De leerkracht en de leerlingen reflecteren de lessenreeks.  

• Welke les is jullie het meeste bijgebleven? Waarom?  
• Wat in die les vond je het leukst om te doen?  
• Wat in die les vond je het meest opmerkelijke?  

 
De leerlingen krijgen enkele post-its. Ze schrijven op de post-its 
wat hen het meeste bijbleef van de lessenreeks. Deze post-its 
worden op een grote flap gehangen. En opgehangen in de klas.  

Leerfase 1:  
15’  

Leerfase 1:  
‘De burgemeester vertelde ons dat we gingen werken aan een 
betere wereld. We weten nu meer over de twee 
keuzemogelijkheden: klimaatproblematiek en gelijke kansen.’  

• De burgemeester zei in zijn brief dat we ook mogelijke 
aanpakken mochten doorsturen. Wat zouden we kunnen 
doen om hieraan te werken?  

 
De leerlingen worden in groepen verdeeld naar interesse. Deze 
twee groepen worden nog eens in kleinere groepen verdeeld. Elke 
groep brainstormt over een plan waarmee zei zouden willen 
werken aan het probleem.  
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❖ Het plan is om toe te passen in hun gemeente.  
❖ Waarom kies je dat? Verantwoord aan de hand van de 

lessen die we gehad hebben.  
 
De leerlingen krijgen 15 minuten de tijd om een plan uit te werken.  

Leerfase 2:  
15’  

Leerfase 2:  
De verschillende plannen worden voorgelegd aan de andere 
groepen.  
 
De groepen worden herverdeeld. Vanuit elke brainstormgroep 
moet er nu in elke debatgroep iemand zitten. De leerlingen stellen 
hun plannen aan elkaar voor. Het is de bedoeling dat ze de 
anderen overtuigen van hun plan van aanpak. Dit doen ze aan de 
hand van een debat.  
 
De leerkracht overloopt enkele afspraken:  
❖ Wees beleefd  
❖ Laat iedereen uitpraten  
❖ Spreek vanuit de groep: Bv. Wij denken dan ons plan een 

goed plan is omdat…  
 
Na 15 minuten stopt het debat.  
De leerkracht gaat rond. Ze stelt enkele vragen aan de leerlingen. 
Ze controleert of de leerstofinhouden boven komen bij elk plan.  

Leerfase 3:  
8’  

Leerfase 3: 
De leerlingen stemmen.  
Elke leerling krijgt één stemkans. De leerlingen stemmen aan de 
hand van een briefje op het plan dat ze het beste vinden. De 
leerlingen kunnen niet op zichzelf stemmen.  
 
Het stembriefje wordt in de stembus gedaan. De leerkracht telt de 
stemmen. De winnaar wordt bekend gemaakt.  

• Waarom is dit een goed plan?  
• Waarom zou dit de wereld beter kunnen maken?  
• …  

Slot: 
2’  

Slot:  
De leerlingen duiden op een poll op ClassroomScreen aan hoe ze 
de lessenreeks ervaren hebben. Deze poll wordt geprojecteerd op 
het bord. De leerlingen kunnen deze daarop aanvullen.  
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Brainstormgroepen:  

Groep 1:  A – A – A – A  

Groep 2: B – B – B – B  

Groep 3: C – C – C – C  

Groep 4: D – D – D – D  

Debatgroepen:  

Groep 1: A – B – C – D  

Groep 2: A – B – C – D 

Groep 3: A – B – C – D 

Groep 4: A – B – C – D 
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4. Stroomschema  
 

Instapactiviteit: 50’  Domeinen:  
Mens & maatschappij: maatschappij, ruimte  
Sociale vaardigheden  

Lesdoelen:  
4. De leerlingen kunnen hun mening geven en deze 

verantwoorden.  
5. De leerlingen kunnen vertellen hoe ze aan een betere wereld 

zouden kunnen werken.  
6. De leerlingen kunnen een gemeente bouwen met 

legoblokken die werkt aan een betere wereld. 

Les 1: 
Klimaatverandering: 
75’  

Domeinen:  
Mens & maatschappij: maatschappij, ruimte   
Sociale vaardigheden 
Wetenschappen & techniek: natuur  

Lesdoelen:  
5. De leerlingen kunnen uitleggen wat de klimaatverandering 

is.  
6. De leerlingen kunnen enkele oorzaken van de 

klimaatverandering verwoorden.  
7. De leerlingen kunnen enkele problemen van de 

klimaatverandering verwoorden.  
8. De leerlingen kunnen enkele oplossingen voor de 

klimaatverandering verwoorden. 

Les 2: Water- en 
afvalproblematiek: 
100’ 

Domeinen:  
Mens & maatschappij: tijd, ruimte, maatschappij  
Sociale vaardigheden  
Wetenschappen & techniek: natuur  

Lesdoelen:  
5. De leerlingen kunnen hun eigen watervoetafdruk berekenen.  
6. De leerlingen kunnen verwoorden wat ze denken bij een foto 

of stelling.  
7. De leerlingen kunnen verwoorden hoe men met afval omging 

doorheen de tijd.  
8. De leerlingen kunnen vertellen welke stukken afval meer tijd 

nodig hebben om afgebroken te worden. 

Les 3: 
Waterzuiverings-
machine: 100’  

Domeinen:  
Muzische vorming: beeld  
Wetenschappen & techniek: natuur, techniek  

Lesdoelen:  
5. De leerlingen kunnen hun fantasie gebruiken.  
6. De leerlingen kunnen muzische mogelijkheden zien in een 

technisch proces.  
7. De leerlingen kunnen verwoorden wat de textuur van een 

voorwerp is.  
8. De leerlingen kunnen textuur op de waterzuiveringsmachine 

aanbrengen. 

Les 4: 
Kinderrechten: 75’  

Domeinen:  
Mens & maatschappij: tijd, maatschappij  
Sociale vaardigheden 
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Nederlands: mondelinge vaardigheden  

Lesdoelen:  
4. De leerlingen kunnen hun mening geven over een stelling.  
5. De leerlingen kunnen verwoorden wie de Verenigde Naties 

zijn en wat ze doen.  
6. De leerlingen kunnen vertellen hoe de kinderrechten tot 

stand zijn gekomen en wat ze betekenen. 

Les 5: Tableau 
Vivant: 
kinderrechten: 65’  

Domeinen:  
Muzische vorming: Drama 
Nederlands 
Sociale vaardigheden 

Lesdoelen: 
5. De leerlingen kunnen een boodschap overbrengen met 

behulp van niet-talige en beeldende elementen.  
6. De leerlingen durven zich expressief te uiten.  
7. De leerlingen kunnen niet-talige boodschappen correct 

interpreteren.  
8. De leerlingen kunnen verwoorden wat een tableau vivant is. 

Les 6: 
Kansarmoede: 75’  

Domeinen:  
Mens & maatschappij: maatschappij  
Godsdienst  

Lesdoelen:  
3. De leerlingen kunnen een brief schrijven en daar een 

voorstel in verwoorden.  
4. De leerlingen kunnen vertellen waarom ze iets willen kopen 

en waarom ze iets niet willen kopen. 

Les 7: 
Hulporganisaties – 
engagement: 65’  

Domeinen:  
Godsdienst  
Sociale vaardigheden  

Lesdoelen:  
4. De leerlingen kunnen enkele nationale en internationale 

organisaties opnoemen die zich engageren voor anderen.  
5. De leerlingen kunnen het woord ‘engagement’ uitleggen. 

Evaluatie thema: 
50’  

Domeinen:  
Mens & maatschappij: maatschappij  
Sociale vaardigheden  

Lesdoelen:  
5. De leerlingen kunnen hun mening geven en deze 

verantwoorden.  
6. De leerlingen kunnen een goed debat voeren.  
7. De leerlingen kunnen verklaren waarom ze aan een 

probleem willen werken aan de hand van de lesinhouden van 
de lessenreeks. 
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5. Ingesproken materiaal  

5.1. Les 2 
https://thomasmore365-

my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdo

ssier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Les%202%20-

%20Water-%20en%20afvalproblematiek/Water-%20en%20afvalproblematiek%20-

%20instructie%20hoeken.mp4?csf=1&web=1&e=KxfHD5 

5.2. Les 4 
https://thomasmore365-

my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdo

ssier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Les%204%20-

%20Kinderrechten/De%20Verenigde%20Naties%20-

%20instructie.mp4?csf=1&web=1&e=xB56d3 

https://thomasmore365-

my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdo

ssier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Les%204%20-

%20Kinderrechten/Het%20kinderrechtenverdrag%20-

%20instructie.mp4?csf=1&web=1&e=Wj8Yfv  

5.3. Werkbundel  
https://thomasmore365-

my.sharepoint.com/:u:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdo

ssier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-

%20Thema/Werkbundel/Brief%20Klaas.wav?csf=1&web=1&e=AwdNO0 

https://thomasmore365-

my.sharepoint.com/:u:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdo

ssier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-

%20Thema/Werkbundel/Brief%20van%20de%20overheid.wav?csf=1&web=1&e=8DGq2x 

https://thomasmore365-

my.sharepoint.com/:u:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdo

ssier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-

%20Thema/Werkbundel/Het%20kinderrechtenverdrag.wav?csf=1&web=1&e=LSnIa2 

https://thomasmore365-

my.sharepoint.com/:u:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdo

ssier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-

%20Thema/Werkbundel/Verenigde%20Naties.wav?csf=1&web=1&e=aVe3gN 

  

https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Les%202%20-%20Water-%20en%20afvalproblematiek/Water-%20en%20afvalproblematiek%20-%20instructie%20hoeken.mp4?csf=1&web=1&e=KxfHD5
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Les%202%20-%20Water-%20en%20afvalproblematiek/Water-%20en%20afvalproblematiek%20-%20instructie%20hoeken.mp4?csf=1&web=1&e=KxfHD5
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Les%202%20-%20Water-%20en%20afvalproblematiek/Water-%20en%20afvalproblematiek%20-%20instructie%20hoeken.mp4?csf=1&web=1&e=KxfHD5
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Les%202%20-%20Water-%20en%20afvalproblematiek/Water-%20en%20afvalproblematiek%20-%20instructie%20hoeken.mp4?csf=1&web=1&e=KxfHD5
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Les%202%20-%20Water-%20en%20afvalproblematiek/Water-%20en%20afvalproblematiek%20-%20instructie%20hoeken.mp4?csf=1&web=1&e=KxfHD5
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Les%204%20-%20Kinderrechten/De%20Verenigde%20Naties%20-%20instructie.mp4?csf=1&web=1&e=xB56d3
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Les%204%20-%20Kinderrechten/De%20Verenigde%20Naties%20-%20instructie.mp4?csf=1&web=1&e=xB56d3
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Les%204%20-%20Kinderrechten/De%20Verenigde%20Naties%20-%20instructie.mp4?csf=1&web=1&e=xB56d3
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Les%204%20-%20Kinderrechten/De%20Verenigde%20Naties%20-%20instructie.mp4?csf=1&web=1&e=xB56d3
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Les%204%20-%20Kinderrechten/De%20Verenigde%20Naties%20-%20instructie.mp4?csf=1&web=1&e=xB56d3
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Les%204%20-%20Kinderrechten/Het%20kinderrechtenverdrag%20-%20instructie.mp4?csf=1&web=1&e=Wj8Yfv
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Les%204%20-%20Kinderrechten/Het%20kinderrechtenverdrag%20-%20instructie.mp4?csf=1&web=1&e=Wj8Yfv
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Les%204%20-%20Kinderrechten/Het%20kinderrechtenverdrag%20-%20instructie.mp4?csf=1&web=1&e=Wj8Yfv
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Les%204%20-%20Kinderrechten/Het%20kinderrechtenverdrag%20-%20instructie.mp4?csf=1&web=1&e=Wj8Yfv
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Les%204%20-%20Kinderrechten/Het%20kinderrechtenverdrag%20-%20instructie.mp4?csf=1&web=1&e=Wj8Yfv
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Werkbundel/Brief%20Klaas.wav?csf=1&web=1&e=AwdNO0
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Werkbundel/Brief%20Klaas.wav?csf=1&web=1&e=AwdNO0
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Werkbundel/Brief%20Klaas.wav?csf=1&web=1&e=AwdNO0
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Werkbundel/Brief%20Klaas.wav?csf=1&web=1&e=AwdNO0
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Werkbundel/Brief%20van%20de%20overheid.wav?csf=1&web=1&e=8DGq2x
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Werkbundel/Brief%20van%20de%20overheid.wav?csf=1&web=1&e=8DGq2x
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Werkbundel/Brief%20van%20de%20overheid.wav?csf=1&web=1&e=8DGq2x
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Werkbundel/Brief%20van%20de%20overheid.wav?csf=1&web=1&e=8DGq2x
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Werkbundel/Het%20kinderrechtenverdrag.wav?csf=1&web=1&e=LSnIa2
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Werkbundel/Het%20kinderrechtenverdrag.wav?csf=1&web=1&e=LSnIa2
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Werkbundel/Het%20kinderrechtenverdrag.wav?csf=1&web=1&e=LSnIa2
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Werkbundel/Het%20kinderrechtenverdrag.wav?csf=1&web=1&e=LSnIa2
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Werkbundel/Verenigde%20Naties.wav?csf=1&web=1&e=aVe3gN
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Werkbundel/Verenigde%20Naties.wav?csf=1&web=1&e=aVe3gN
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Werkbundel/Verenigde%20Naties.wav?csf=1&web=1&e=aVe3gN
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/r0698925_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20Lotte%20Boonen/Corona/Opdracht%202%20-%20Thema/Werkbundel/Verenigde%20Naties.wav?csf=1&web=1&e=aVe3gN
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