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2 Vrijzinnig humanisme

5 Economie

8 Kunst
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en media9

3 Samenleven, 
democratie en 
burgerschap

4 Een waaier van 
levens beschouwingen: 
identiteit in dialoog

Wetenschap6
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Hoe zorg  je ervoor dat 
leerlingen een positieve 

houding ontwikkelen t.o.v. 
het milieu en zorg dragen 

voor datzelfde milieu?

Het thema van de klimaatverandering en de 
gevolgen hiervan zijn door jongeren hoog op de 
politieke agenda geplaatst het voorbije jaar. 

Het is nochtans een thema dat al in de 
jaren 60 ook onder de aandacht werd gebracht via de Club van Rome.

De Club van Rome, een groep bestaande uit milieu-experts, werd bekend 
vanwege het rapport ‘Grenzen aan de groei’. Daarin benoemden zij de 
negatieve effecten van de mens op de planeet. Dat alarmerende rapport 
presenteerden zij reeds in 1972. Gedurende de jaren daarop bleven zij actief.  

Hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld is ook 
vandaag onze bezorgdheid en die van vele jongeren.

De doelstellingen van de Club van Rome zijn nog steeds:

	> het onderzoeken van de kwantitatieve en kwalitatieve samenhang 
van de wereldproblemen (bevolkingsgroei, voedselproductie, 
industrialisatie, uitputting natuurlijke hulpbronnen, vervuiling; 
uitgewerkt in een zogenaamd wereldmodel)

	> de wereld wijzen op de ernst van de problemen

	> regeringen en politici stimuleren tot gecoördineerde 
maatregelen ter verbetering van de situatie

De Club van Rome heeft echter geen politieke of economische macht. 

De meeste jonge mensen, de volwassenen van morgen, hebben ook geen van 
deze machtsposities, maar wel individuele keuzes en kansen om hun stempel te 
drukken op een positief veranderingsproces. Op haar of zijn persoonlijke manier. 

De procesdoelen die wij voor ogen hebben, zijn hierbij een mooie leidraad, namelijk: 
autonomie n Nadenken over de plaats van de mens in het milieu. n moreel denken 
n Nadenken over het eigen gedrag in het milieu. n humaniseren n Zorgzaam 
omgaan met het milieu. n verantwoordelijkheid n Kiezen voor een duurzame 
manier van leven. n zingeving n Blij worden van bewust omgaan met de planeet.

Laat ons vanuit dit perspectief hiertoe een aanzet geven in de lessen N.-C.Z. 
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1 	 Inleiding

Voorlezen van het verhaal 
in bijlage (zie website). 

De rode zinnen zijn bedoeld om 
een klasgesprek op te starten 
en om te filosoferen.

A
C
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ITEIT

2 	 Leergesprek

We praten over het nut van een bos 
aan de hand van enkele vraagjes.

Wat groeit er in een bos? Wat 
vind je nog allemaal in het bos? 

Wat zouden we allemaal niet 
hebben, moest er geen bos of 
moesten er geen bomen meer 
zijn? (papier, meubels, hout om 
huizen te bouwen, ontspanning 
…, maar vooral zuivere lucht)

A
C

TIV
ITEIT

3 	 Slagzinnen	bedenken	
en	affiches	maken

We helpen de dieren om 
hun bos te redden.

De leerlingen bedenken samen enkele 
slagzinnen en maken affiches.

A
C

TIV
ITEIT

4 	 Werkblad	‘biodiversiteit’

Dit werkblaadje (zie website) 
gaat vooral over het belang 
van biodiversiteit. 

Je kan de voedselketen 
vooraf vergroten of andere 
voedselketens laten zien. 

Wat	zou	er	gebeuren	
als	er	één	van	de	
schakels	wegvalt?

A
C

TIV
ITEIT

5 	 Biodiversiteit	op	de	
speelplaats	of	een	plek	
in	de	buurt	van	de	school

De leerlingen gaan op zoek naar 
allerlei dieren en eventueel planten. 
Laat de leerlingen ruiken, voelen 
en kijken. Leerlingen van het 1ste 
leerjaar kan je toverdruppels geven 
om beter te ruiken (druppel wat 
water met een druppelteller op 
de bovenkant van hun hand, laat 
ze eerst ruiken aan het water -de 
toverdruppels- en dan aan een bloem).

	> Zoek je vriendje (een boom). 
Deze activiteit werkt enkel 
als er verschillende bomen 
zijn. Blinddoek een leerling en 
breng hem naar een boom, 
laat hem goed voelen aan de 
boom. Breng hem terug naar 
de startplaats. Laat de leerling 
nadien zijn vriendje zoeken. 

	> Bekijk kleine diertjes met 
een vergrootglas.

	> Nadien kan je opdracht 3 van 
het werkblad maken.

A
C

TIV
ITEIT

6 	 Creatieve	verwerkingen

Mogelijke activiteiten:

	> Tekening maken bij 
het verhaal.

	> Strip maken bij het verhaal 
(kan groepswerk zijn).

	> Bijenhotel maken met 
flesje, melkkarton of blik en 
bamboestokjes of … 

	> Zonnebloem planten in 
schooltuin (= goed voor de bijen 
en in de herfst en winter is het 
voedsel voor de vogels) of een 
ander plantje in bloempotje.

IN
H

O
U

D STE GRAAD VOORBEREIDING > 	gemiddeld	TIJD > 	1	à	2	lestijden

Leerlingen leren dat de mens verantwoordelijk is voor 
het verdwijnen van dieren- en plantensoorten.

WERKVORMEN

	> verhaal
	> kringgesprek
	> leergesprek
	> werkblad
	> creatieve verwerking

WAT ZIT ERIN

	> verhaal
	> werkblad
	> knutselidee

T
H

E
M

A
’S MILIEU EN ETHIEK 	> 7.2. Mens en natuur

P
R

O
C

E
S

D
O

E
L

E
N KENNIS 	> De gevolgen voor het milieu kennen van een 

steeds toenemende bouwwoede.

AUTONOMIE

	> vrij en zelfstandig 
denken en handelen

	> Ontdekken dat de natuur en alles wat leeft kwetsbaar is.

MOREEL DENKEN 

	> tegen onverschilligheid 
en pro betrokkenheid

	> Leren nadenken, dialogen en komen tot een mening over 
de manier waarop wij omgaan met onze leefomgeving.

HUMANISEREN

	> van het samenleven 
met anderen

	> Het verband zien tussen onze levenswijze 
en de invloed ervan op het milieu.

N
O

D
IG VOORBEREIDING 	> afdrukken en kopiëren van het werkblad 

en het knipblad (zie website) 
	> grote foto’s van voedselketens zoeken
	> verzamelen van lege kleine plastic flesjes (blikjes of 
melkkartons), bamboestokjes (best op voorhand al 
in stukken knippen met een snoeischaar)...

MATERIAAL 	> prenten van verschillende protestacties i.v.m. ontbossing 
	> foto’s van voedselketens
	> per leerling plastic flesje of blikje en bamboestokjes
	> druppelteller met water
	> vergrootglazen of potjes met vergrootglas
	> blinddoek
	> werkblad en kopieerblad (zie website)
	> materiaal dat nodig is voor de creatieve verwerking

11

Steeds	meer	natuur	
wordt	vervangen	door	
beton,	woonwijken,	
winkelcentra,	
bedrijventerreinen	…	
Het	is	de	bedoeling	
dat	we	de	leerlingen	
leren	om	kritisch	na	
te	denken	over	de	
wisselwerking	tussen	
mens	en	natuur.

Red het bos
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Beginsituatie: de leerlingen kennen de 
volgende begrippen: recycleren, milieu, 
ecologisch, duurzaam, termijn, grondstoffen, 
architect, aannemer, bouwvakker.

A
C

TIV
ITEIT

1 	 Start

De leerkracht heeft diverse foto’s bij van 
woningen, gebouwen … De foto’s liggen 
verspreid in het lokaal. Laat de kinderen 
rondlopen en kijken, zonder meer. Uiteindelijk 
kiest elke leerling een foto en gaat zitten. 

Vragen	aan	de	leerlingen:

	> Kan je me zeggen wat je gezien hebt? 

	> Wat is het verband is tussen 
al deze foto’s?

	> Welke woning/gebouw past 
volgens jou het best in de 
natuur? Leg uit waarom.

	> Welke woning zal nu volgens jou het 
meest vervuilend/schadelijk zijn voor 
het milieu? Leg uit waarom.

	> Welke woning zal volgens jou het 
minst vervuilend/schadelijk zijn voor 
het milieu? Leg uit waarom.

	> Welke woning zou jij kiezen om in 
te wonen? Leg uit waarom.

	> Stel dat dit gebouw later afgebroken 
moet worden omdat het te oud is 
geworden, welke delen kunnen dan 
gerecycleerd worden denk je? 

Samenwonen het milieu
IN

H
O

U
D DE GRAAD VOORBEREIDING > 	matig	TIJD > 	lestijden

De leerlingen ontdekken dat grondstoffen niet onuitputtelijk zijn, dat 
we ook door onze manier van wonen zorgvuldiger kunnen omgaan met 
het milieu. Ze kunnen aan de hand van visuele denktechnieken de voor- 
en nadelen van een bepaalde manier van wonen in kaart brengen.

WERKVORMEN

	> klasgesprek a.d.h.v. foto’s 
van diverse woningen 
en gebouwen

	> nadenken/vertellen/
doen aan de hand van 
een routeplan (visuele 
denktechniek) 

	> extra: filmpje bekijken 
over bouwen met 
gerecycleerd materiaal

	> filosofisch gesprek over 
‘Iedereen moet kunnen 
wonen zoals hij /zij het wil.’ 

	> afsluiter: kort interview 
tussen 2 leerlingen

WAT ZIT ERIN

	> startactiviteit met foto’s 
	> onderzoek met werkvorm routekaart (voorbeeld routekaart 
op website, samen eens oefenen met de lln.) 

	> extra info: filmpje van het Klokhuis bekijken
	> reflectie: filosoferen 
	> afsluiter: mini-interview over de les

T
H

E
M

A
’S MILIEU EN ETHIEK 	> 7.1. Mijn leefomgeving

P
R

O
C

E
S

D
O

E
L

E
N AUTONOMIE

	> vrij en zelfstandig 
denken en handelen

	> De samenhang zien tussen klimaat, tijd, omgeving, 
levenswijze en de manier van wonen en woningbouw.

MOREEL DENKEN 

	> tegen onverschilligheid 
en pro betrokkenheid

	> Linken zien en herkennen tussen het verbruik van 
grondstoffen die niet onuitputtelijk zijn en duurzaamheid.

	> Kritisch nadenken over onze manier van wonen en bouwen.

HUMANISEREN

	> van het samenleven 
met anderen

	> Nadenken over alternatieve manieren om te wonen, 
met zo min mogelijk impact op het milieu.

N
O

D
IG VOORBEREIDING 	> foto’s zoeken over diverse woningen en gebouwen, voor 

iedere leerling minstens één (voorbeeldjes zie website)

MATERIAAL 	> mogelijkheden om filmpje te bekijken
	> bord, papier en stiften of kleurpotloden

33

Nadenken	over	onze	manier	van	wonen	in	verhouding	
tot	het	milieu.	Hoe	gaan	we	om	met	de	grondstoffen	
van	de	aarde?	Wat	is	duurzaamheid?	Hoe	kan	je	goed	
wonen	zonder	het	milieu	al	te	zeer	te	belasten?

A
C

TIV
ITEIT

2 	 Onderzoeken	(werkvorm:	routekaart)

(Achtergrondinfo over de werkvorm ‘routekaart’ is op de website van Samenspel 
te vinden, alsook op de website Djapo, waar ook nog andere denktechnieken 
uitgelegd worden. Bijvoorbeeld de ‘medailletechniek’, die eventueel voor 
jongere kinderen geschikt is en voor diverse thema’s kan gehanteerd worden.) 

Stel dat … we op deze plaats een nieuwe, mooie en goede school willen 
bouwen maar dan op zo’n manier dat er zo weinig mogelijk schade 
veroorzaakt wordt aan het milieu: op dit moment, tijdens het bouwen, maar 
ook in de toekomst als de school ‘versleten’ is en afgebroken moet worden. 

	> Hoe kunnen we een goede school bouwen en 
toch zorg dragen voor het milieu? 

	> Waar moeten we zoal rekening mee houden? 

	> Wat kunnen telkens de gevolgen zijn van onze keuze(s)? 

Gebruik het systeem van de routekaart (= een denkstructuur). 

Toon eerst een voorbeeld op het bord of deel het uit op 
papier (zie voorbeeld ‘Jan gooit een brikje weg’). 

Laat de kinderen nu zelf aan het werk gaan.

Voorzie grote bladen (best A3-papier). Zorg ook voor rode en groene 
kleurpotloden/ stiften om de gevolgen van ieder voorstel te omcirkelen 
(positief = groen, negatief = rood), het is tevens mogelijk dat een 
bepaalde stap half rood/half groen kan omcirkeld worden.

In sommige klasgroepen zal de leerkracht samen met de kinderen het 
routeplan moeten maken, zeker als het de eerste keer is dat dit gemaakt 
wordt. Dit routeplan kan een klassiek werkblaadje vervangen en zorgt ervoor 
dat ‘beelddenkers’ makkelijker kunnen volgen. Nadien kan het routeplan 
nog verfraaid worden met kleine tekeningetjes en extra kleurtjes. 

Het uitgangspunt is: ‘We bouwen een nieuwe school op deze plaats, 
die zo weinig mogelijk schade toebrengt aan het milieu.’ 

IN
MET
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voordelen	van	een	
nieuwe	school:	

positief: 

	> kiezen voor ecologische 
(natuurlijke) grondstoffen, vb. 
stro, leem, hout, glas … omdat 
deze makkelijk gerecycleerd 
of afgebroken kunnen 
worden, zonder de aarde 
opnieuw te belasten 

	> regenwater opvangen, beter 
isoleren, kindvriendelijker 
maken …

	> groendak … 

	> goed geïsoleerd

	> zelf groenten en fruit kweken 
in de schooltuin (kan ook op 
het dak), voor tussendoortjes 
en voor soep

	> de kinderen en de leerkrachten 
kunnen samenwerken en 
ideeën uitwerken (link met 
recht op inspraak leggen)

	> …

nadelen	van	een	
nieuwe	school:

negatief: 

	> niet alles kan afbreekbaar of 
recycleerbaar zijn, dus schade 
voor het milieu zal er toch zijn

	> is moeilijk in een stad, wel goed 
dat de kinderen in een stad 
meestal dichtbij wonen en te 
voet naar school kunnen

	> Wat doen we met de 
oude school?

	> kan heel duur zijn

	> veel werk om de tuin te 
onderhouden

	> …

mogelijke	gevolgen:

	> in perioden van droogte is er 
te weinig water als we alleen 
een regenput hebben

	> nieuwe vraag: ‘Wat kunnen 
we doen om minder water 
te gebruiken?’

	> Waarvoor kan de school gebruikt 
worden in het weekend en 
in de vakanties? Wat moeten 
we daarvoor voorzien?

Het gaat er niet om dat men 
uiteindelijk tot een ‘oplossing’ komt, 
het belangrijkste is dat de kinderen ‘out 
of the box’ leren denken en dat visueel 
kunnen voorstellen, dat voordelen en 
nadelen goed afgewogen worden, dat 
ze leren nadenken over hun school of 
hun manier van leven in die school. 

A
C

TIV
ITEIT

3 	 Extra	informatie	
uitdiepen	

filmpje	Klokhuis

Kort klasgesprek over het 
filmpje en meer uitleg geven 
over bouwen met afval of met 
recycleerbaar materiaal. 

https://schooltv.nl/video/
het-klokhuis-aardehuis/

A
C

TIV
ITEIT

4 	 Reflectie		

filosoferen

Maak van je leerlingen veerkrachtige en kritische 
wereldburgers door met hen te filosoferen. 
Zet je samen met de leerlingen in een kring. 
Zorg dat je elkaar in de ogen kan kijken. Vertel 
hen dat je gaat nadenken over één vraag (zie 
voorbeeld). Hoe meer vragen die ene vraag 
oproept, hoe beter. Het is helemaal niet erg als de 
leerlingen geen pasklare antwoorden vinden. 

Er zijn slechts drie regels:

1. Ze mogen allerlei opmerkingen maken, 
als ze bereid zijn het uit te leggen. 

2. Ze luisteren naar elkaar.

3. Alles wordt in vertrouwen gezegd. 

voorbereiding:

Je bereidt een filosofisch gesprek voor door een 
discussieplan op te stellen (zie website Djapo). Je 
start met één thema uit de les als concept. Daaruit 
leid je opnieuw verschillende concepten af. Deze 
concepten helpen je om de hoofdvraag en de 
bijvragen te formuleren. De bijvragen kunnen 
aan bod komen om een antwoord te vinden op de 
hoofdvraag. Let wel, het is niet de bedoeling om 
tijdens het filosofisch gesprek het discussieplan 
letterlijk te volgen. Laat ruimte voor de inbreng 
van de leerlingen. Het discussieplan is als een 
kompas dat je door het gesprek kan leiden. 

hoofdvraag: 

	> Als iets weg is, is het dan ook weg? (vb. 
een huis dat afgebroken wordt)

subvragen: 

	> Kan iets dat weg was, terugkomen?

	> Wat is weg?

	> Kan iets nooit voor altijd blijven?

	> Mag de mens alles zomaar weggooien?

	> Wanneer worden spullen afval?

A
C

TIV
ITEIT

5 	 Afsluiter	

	

Laat een leerling een andere 
leerling interviewen over de 
les, hij/zij mag drie vragen 
stellen, bijvoorbeeld:

	> Wat vond je leuk 
aan deze les? 

	> Wat vond je heel raar? 

	> Wat zou je willen 
onthouden ‘voor de 
rest van je leven’?

Nog meer visuele 
denkinstrumenten zijn te 
vinden op www.djapo.be.

mogelijke	antwoorden:
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A
C

TIV
ITEIT

1 	 Fotobespreking

De leerkracht toont een foto van het kunstwerk 
‘Badeend’ van de Nederlandse kunstenaar 
Florentijn Hofman en stelt hierover vraagjes:

	> Heeft iemand dit kunstwerk al gezien?

	> Wat stelt het werk voor?

	> Waarom zou de kunstenaar 
dit gemaakt hebben?

	> Heeft iemand een idee waar 
het voor staat?

	> …

Zo wordt het onderwerp ‘plastic soep’ 
voorgesteld door leerkracht. 

De uitleg voor het kunstwerk kondigt 
meteen het onderwerp aan, als het niet 
herkend wordt door een leerling.

De leerkracht vertelt over het vrachtverlies 
van een boot en dat zodoende maar liefst 
28 800 badeendjes in de oceaan terecht 
kwamen. Deze legden sindsdien met de 
stroming een lange weg af, die oceanografen 
een beeld geeft van de zeestromingen. 

Overal ter wereld spoelden aan de kusten talloze 
fragmentjes aan die echter niet altijd meer 
herkenbaar zijn als afkomstig van de badeendjes 
die in 1992 schipbreuk hebben geleden. 

De Hollandse kunstenaar Florentijn 
Hofman zet de toeschouwers aan het 
denken door het kunstwerk van de gele 
badeend buiten proportie op te blazen. 

Deze badeend is een symbool voor 
de ‘plastic soep’ geworden.

De foto’s van het kunstwerk en de 
wereldreis van de badeendjes vind je 
op de website van Samenspel.

IN
H

O
U

D DE GRAAD VOORBEREIDING > 	weinig	werk	 	 TIJD > 	4	lestijden

Naar aanleiding van Wereldwaterdag op 22 maart, wordt in deze 
les stilgestaan bij het probleem van de gigantische vervuiling van 
onze oceanen. Uiteraard kan deze les ook op een ander moment 
gegeven worden, ‘plastic soep’ is altijd heel erg actueel.

WERKVORMEN

	> inleidend klasgesprek 
a.d.h.v. een foto

	> info door de leerkracht 
+ filmpje

	> lezen en bespreken artikel
	> oefening met post-its
	> leergesprek
	> werkblad invullen
	> zingen & dansen
	> creatieve verwerking 
& tentoonstelling

WAT ZIT ERIN

	> startactiviteit
	> Wat is plastic soep?
	> verhaal ‘Olympisch kampioen windsurfen’
	> gevolgen van plastic soep
	> oplossingen
	> reflectie 
	> de water wave
	> trash art

T
H

E
M

A
’S MILIEU EN ETHIEK 	> 7.2. Mens en natuur

P
R

O
C

E
S

D
O

E
L

E
N AUTONOMIE

	> vrij en zelfstandig 
denken en handelen

	> Het verband zien tussen onze levenswijze 
en de invloed ervan op het milieu.

	> Het creatieve denken stimuleren.

MOREEL DENKEN 

	> tegen onverschilligheid 
en pro betrokkenheid

	> Inzien dat we met zorg moeten omgaan met de natuur.

HUMANISEREN

	> van het samenleven 
met anderen

	> Nadenken over de oorzaken en de schadelijke 
gevolgen van plastic afval in water.

	> Nadenken over mogelijke oplossingen voor 
de plastic soep in de oceanen.

VERANTWOORDELIJKHEID

	> voor huidige en 
toekomstige generaties 

	> Bereid zijn om zelf dingen te doen, zodat er minder plastic afval is.

ZINGEVING

	> oefening in zingeving 

	> Kunnen genieten van de pracht van de oceanen.

N
O

D
IG VOORBEREIDING 	> foto’s, filmpje, clip, liedjestekst voorzien

	> werkblad voor de leerlingen kopiëren
	> plastic afval laten meebrengen

MATERIAAL 	> foto’s (zie website)
	> filmpje: https://www.hetklokhuis.nl/tv-
uitzending/3232/Plastic%20soep

	> artikel Djapo: Strandkrantinterview‘Olympisch 
kampioen windsurfen in gevaar.’ (zie website)

	> post-its in 3 kleurtjes: mens, dier, natuur
	> werkblad (zie website)
	> clip en tekst waterlied: https://djapo.be/online-
materiaal-themabundel-water-tweede-graad/

	> plastic afval: flessen, doppen, zakjes, verpakking, potjes …
	> facultatief: ‘Plastic Soup Atlas van de wereld’

22

Er	wordt	steeds	meer	plastic	gemaakt.	
Omdat	plastic	zolang	meegaat,	komt	
er	dus	steeds	meer	plastic	bij	en	vaak	

wordt	er	slecht	mee	omgegaan.	Het	
gaat	rondzwerven	en	komt	het	in	

de	zeeën	en	oceanen	terecht.	In	de	
oceanen	zijn	er	meerdere	plekken	

gevonden	waar	het	plastic	afval	bij	
elkaar	drijft.	Deze	plekken	bevinden	
zich	vooral	in	5	subtropische	zones,	

boven	en	onder	de	evenaar:	in	de	
Noordelijke	en	Zuidelijke	Stille	Oceaan,	

de	Noordelijke	en	Zuidelijke	Atlantische	
Oceaan	en	de	Indische	Oceaan.	

Dat	heeft	te	maken	met	vijf	grote	
ronddraaiende	zeestromingen	die	daar	

zijn.	Niet	alleen	grote	stukken	plastic	
(zoals	flessen,	visnetten	of	vaten)	

drijven	in	deze	soep,	maar	ook	juist	hele	
kleine	deeltjes	plastic.	De	microplastics	
drijven	en	zweven	in	het	water.	Al	deze	

plastics	hebben	grote	gevolgen	voor	
het	zeeleven,	de	vogels	en	de	mens.
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2 	 Info	over	‘plastic	soep’

De leerkracht vertelt a.d.h.v. een doos gevuld met plastic afval en 
foto’s over de plastic soep in de oceanen en de gevolgen daarvan...

Iedereen gebruikt elke dag plastic. Speelgoed, 
verpakkingsmaterialen, apparatuur, waspoeder, wattenstaafjes... 
Bijna overal zit plastic in! Maar als je het niet meer nodig hebt, 
moet je het weggooien. De vuilnisbak is daarvoor de beste 
plek. Helaas doet niet iedereen dat en blijft het afval overal 
rondzwerven. Vanaf de meeste plekken komt het afval in 
het rioolwater en belandt het uiteindelijk in de zee. In de zee 
wordt ook nog eens veel afval gedumpt door vissersboten. 

Een	zee	vol	plastic	dus!

Het water in de zee en oceanen is altijd in beweging. Het draait 
als het ware rond en dat heet stromingen. Vuil gaat mee met de 
stroming. In de wereldzeeën drijven nu op zeker vijf plekken grote 
massa’s plastic zwerfafval. Dat wordt ‘plastic	soep’ genoemd.

De grootste en bekendste plastic soep bevindt zich in het 
noorden van de Grote Oceaan, tussen de VS, Canada en Japan. 
Het wateroppervlak waar het plastic in rond drijft, is zo groot als 
Frankrijk, Spanje en Portugal bij elkaar! Het is geen eiland waar je op 
kan lopen, maar het water daar is heel erg vervuild. Super smerig!

Het zwervende plastic in de zee is ook schadelijk voor veel dieren. Zij 
zien het aan voor voedsel en stikken erin of ze raken erin verstrikt.

Plastic soep, klinkt smerig hè? Stel je voor: een bord vol met 
plasticsmurrie en daarin een paar drijvende coladopjes, wat 
visdraad en een stuk lego. En dat dan naar binnen moeten werken.

Klinkt als een raar idee, maar plasticsoep bestaat echt. 
Zo noemen we namelijk de enorme hoeveelheid plastic in 
de oceanen die als een smurrie daar ronddrijft en op het 
menu staat van heel veel zeedieren. Bijna al het plastic 
dat wij niet netjes weggooien, komt vaak met een omweg 
in zee terecht. Door de wind of via riolen en rivieren.

En dan begint het aan een tweede leven als voedsel. Het wordt 
bijvoorbeeld door dieren aangezien voor iets eetbaars, zoals een 
kwal of bijvoorbeeld zeewier. Of het valt uit elkaar tot hele kleine 
ministukjes plastic, die wij niet meer kunnen zien, en ook dan komt 
het in de voedselketen terecht doordat hele kleine diertjes het eten.

Veel dieren die overleven dat plastic in hun maag niet. Net zoals wij 
het ook niet zouden overleven als wij als maaltijd een bord plastic 
soep zouden krijgen. Dus het minste wat we kunnen doen, is ervoor 
zorgen dat er zo min mogelijk plastic in de oceanen terecht komt. 

bron: NTR Het Klokhuis - tekst & filmpje: https://
hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3232/Plastic-soep
(foto’s: zie website Samenspel)
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5 	 Oplossingen

De leerkracht vertelt:

Overal in de wereld bedenken mensen oplossingen 
om het probleem van de ‘plastic soep’ op te lossen. 
Wat denken jullie van volgende oplossingen?

	> een plastic-vanger (De Nederlander Boyat Slat 
bedacht een grote ‘plastic-vanger’ om in de 
oceanen drijvend plastic te verzamelen.)

	> bestek om op te eten (In India maakt een bedrijf 
eetbare lepels van rijst, gierst en tarwemeel. 
Zelfs in soep blijft de lepel goed. Klaar met 
eten? Dan wordt je bestek een toetje.)

	> een algenfles (De IJslandse ontwerper Ari 
Johnson bedacht een afbreekbare fles van 
een soort alg. De fles is hard genoeg om 
water in te doen. Zodra hij leeg is, begint hij 
te vergaan. Houd je van algen en zeewier? 
Dan kan je je flesje ook opeten.) 

En jullie? Hebben jullie misschien ook ideetjes?
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6 	 Wat	kan	ik	doen?

Wat kunnen we zelf doen zodat er minder 
plastic afval is? Er volgt een klasgesprek.

Mogelijke voorstellen:

	> We organiseren een ‘trash hunt’ op school. 
We gaan erop uit met de hele klas, gewapend 
met vuilzakken en oude handschoenen.

	> We vertellen het verhaal van de plastiek soep 
aan anderen: familie en vrienden …

	> We maken een filmpje voor de schoolblog, 
spreekbeurt, collage voor de klaswand …

	> We gebruiken minder plastic. vb. We 
nemen een drinkbeker/drinkbus en een 
broodtrommel mee naar school. 

	> We gebruiken geen plastic zakjes bij het 
winkelen, maar nemen een boodschappentas 
of -mand en katoenen zakjes mee.

	> We gooien geen afval op straat, in 
de bosjes of in het water.

	> We laten geen ballonnen meer 
de lucht ingaan. 

	> …
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3 	 Verhaal	‘Olympisch	
kampioen	windsurfen’

De leerkracht vertelt of leest het interview van 

de Olympisch kampioen Dorian van Rijselberghe. 

Nadien wordt dit verhaal besproken:

	> Waarom is Dorian elke dag 

op het water?

	> Wat gebeurt er tijdens de 

training van Dorian?

	> Waarom wil Dorian iets doen aan de 

vervuiling van strand, zee, oceanen?

	> Op welke manier probeert Dorian te 

doen aan de watervervuiling?

De leerlingen verwoorden hun mening 

omtrent wat Dorian doet en over wat ze zelf 

het beste vinden om te doen: recycleren, 

opruimen, minder plastic gebruiken, 

vertellen over de plastic soep …

(artikel: zie website Samenspel)
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4 	 Post-its	kleven

De leerlingen noteren op de post-its de gevolgen 

van plastic afval voor mens, dier en natuur:

verstrikken, verstikken, inslikken, gewond 

raken, ziek worden, sterven, vervuilde zeeën, 

vervuilde stranden, leven in de zee en op de 

zeebodem wordt verstoord/vernield …. 

Zorg voor 3 verschillende kleuren post-its: post-it 

1 = mens, post-it 2 = dier en post-it 3 = natuur.

De leerlingen kleven de post-its bij de foto op 

het bord van een door plastic vervuilde oceaan.

Vervolgens wordt deze oefening 

klassikaal besproken.

Vergelijken van de antwoorden 

en conclusievorming.

De leerlingen verwoorden ook hun gevoelens 

omtrent de schade die de ‘plastic soep’ 

aan mens, dier en natuur toebrengt. 
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7 	 Reflectie

De leerlingen noteren op hun werkblad:

	> Wat ze over plastic afval geleerd hebben.

	> Wat hen hierover verbaasd heeft.

	> Wat hen geraakt/ontroerd heeft.

	> Wat ze erover aan anderen willen vertellen.

	> Wat ze zelf willen doen zodat er 

minder plastic afval is.
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8 	 De	water	wave

Leerlingen kijken naar de clip van ‘De water 

wave’ en luisteren naar het waterlied.

Vervolgens zingen en dansen ze mee!

Zie: https://www.youtube.com/

watch?v=YdGU7IqRXDI – dans 

‘De water wave’ – Djapo
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9 	 Creatieve	verwerking

De leerkracht toont foto’s van ‘trash art’ en 

de leerlingen gaan daarna zelf aan de slag.

Ze kregen vooraf de opdracht om allerlei plastic 

afval te verzamelen en mee te brengen. 

Met het meegebrachte materiaal maken 

ze een eigen kunstwerkje (individueel, 

per twee of met een groepje).

Daarna wordt er met de gemaakte werkjes 

een tentoonstelling gemaakt.

(voorbeelden ‘trash art’: zie website Samenspel)
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natuur

IN
H

O
U

D DE LEERJAAR VOORBEREIDING > 	weinig	 	 TIJD > 	2	lestijden

Kunstenaars kijken sinds eeuwen met een eigen blik naar 
de natuur. Kunstenaars gebruiken via hun verbeelding 
de natuur als inspiratiebron in hun werk.

Aan de hand van een aantal kunstwerken kijken we met 
de kinderen naar deze werken en verwoorden ze wat 
voor hen mooi is en van belang in de natuur.

WERKVORMEN

	> klasgesprek
	> tekenopdracht
	> vertellen

WAT ZIT ERIN

	> opzoekwerk
	> fantaseren/verbeelding
	> inleving

T
H

E
M

A
’S MILIEU EN ETHIEK 	> 7.2. Mens en natuur

P
R

O
C

E
S

D
O

E
L

E
N AUTONOMIE

	> vrij en zelfstandig 
denken en handelen

	> Inzien dat alle levensvormen op aarde 
onderling met elkaar verbonden zijn.

	> Eigen houding onderzoeken ten opzichte van de natuur.

MOREEL DENKEN 

	> tegen onverschilligheid 
en pro betrokkenheid

	> Leren nadenken en dialogeren over de manier 
waarop wij omgaan met de aarde.

	> Nadenken over eigen inbreng en beleving t.o.v. de natuur.

VERANTWOORDELIJKHEID

	> voor huidige en 
toekomstige generaties 

	> Een bewuste levenshouding verwerven ten aanzien 
van de natuur en haar diverse levensvormen.

ZINGEVING

	> oefening in zingeving 

	> Kunnen genieten van al het mooie op onze planeet.
N

O
D

IG VOORBEREIDING 	> foto’s van verschillende kunstwerken (zie website)
	> muziekfragment(en) opzoeken

MATERIAAL 	> tekengerief
	> A4-tekenpapier

55

Mens	en	natuur	zijn	nauw	met	elkaar	verbonden.	De	mens	
probeert	regelmatig	de	natuur	naar	zijn	hand	te	zetten	en	
haar	zijn	wil	op	te	leggen.	Ze	grijpt	ook	in	in	haar	natuurlijke	
groei.	Omgekeerd	gaat	de	natuur	haar	eigen	gang.Kunstversus
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1 	 Fotostart

Toon de foto (foto 1) aan de kinderen 
en laat hen vertellen wat zij zien 
en wat zij vinden van deze tuin. 

Vertel hen kort waar deze tuin zich 
bevindt. Kennen of bezochten ze zelf 
ook al een tuin of park die mensen 
aanlegden? Bij ons of in het buitenland?

Je kan nog andere foto’s laten zien 
van aangelegde tuinen, parken...
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2 	 Filosoferen

Stel de kinderen enkele 
filosofische vragen:

	> Groeit in de natuur alles op 
de manier zoals jullie op 
de foto zagen? 

	> Of in de andere tuinen 
of parken waarover 
we net spraken? 

conclusie: Door ideeën van 
de mens aangelegd…

	> Is dit dan nog natuur? Wat 
is natuurlijk? Wanneer 
is iets natuurlijk?...

	> Mag je dingen veranderen in de 
natuur? Kan of mag je alleen maar 
genieten van de natuur?
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3 	 Kunst	versus	natuur

Toon de prent (Ian Gardner) met een 
stukje uit het werk van Ian Gardner. 

	> Herkennen de kinderen 
dit stukje?

	> Wat vinden jullie van 
dit kunstwerk? 

	> Eigen interpretatie en 
invulling van de kunstenaar 
van de tuin én de natuur!
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4 	 Kijken	naar	de	natuur

Toon 4 afbeeldingen van kunstwerken 
van bekende kunstenaars:

Monet	-	Van	Gogh	-	
Gauguin	-	Kahlo

Laat de kinderen vertellen. 

	> Wat zien ze, wat voelen ze bij 
het zien van deze werken?

	> Maakt het hen blij, boos …?

Vertel op kindniveau iets over de tijd 
en leven van deze kunstenaars.

	> Welk werk spreekt de 
kinderen aan? Waarom?

Telkens hebben de kunstenaars 
hun kijk, beleving omgezet 
in een kunstwerk.

Hun blik op de natuur.
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5 	 Kunst	versus	natuur?

Toon opnieuw 4 afbeeldingen van 
kunstwerken van kunstenaars

Hockney	-	Russo	-	
Smart	-	Bissell	

	> Laat de kinderen vertellen. 

	> Wat zien ze, wat voelen ze bij 
het zien van deze werken?

Maakt het hen blij, boos,…?

	> Vertel op kindniveau iets 
over de tijd en leven van 
deze kunstenaars.

	> Welk werk spreekt de 
kinderen aan? Waarom?

Telkens hebben de kunstenaars 
hun kijk, beleving omgezet 
in een kunstwerk.

Hun blik op de natuur.

Wat maakt de werken verschillend 
met de 4 vorige werken?

conclusie: Beleving, fantasie en 
verbeelding komen nog meer tot 
uiting in de laatste 4 werken.

vraag: Hoe staan deze mensen 
t.o.v. de natuur denken jullie?
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6 	 Muziek	beluisteren

Dit muziekstukje is te vinden in 
verschillende versies op YouTube:

L’inverno è passato,

L’aprile non c’è più

è ritornato il maggio

Al canto del Cucù

Cucù, cucù, l’aprile non c’è più

È ritornato il maggio

Al canto del Cucù

De winter die ons verliet,

april is al voorbij

en teruggekomen in mei,

zingt de koekoek weer zijn lied:

‘Koekoek, koekoek,

april is nu voorbij

en teruggekomen in mei.’

Zingt de koekoek weer zijn lied.
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7 	 Klasgesprek

	> Waarover gaat dit liedje? Wat 
vinden de leerlingen ervan? 

	> Geeft de muziek de sfeer aan 
van de beginnende lente?

	> Je kan dit liedje samen 
met de kinderen 
aanleren en/of zingen.
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8 	 Muziek	beluisteren

	> Beluister met de kinderen 
een compilatie van ‘De 4 
seizoenen’ van Vivaldi.

	> Laat hen vertellen en aanvoelen 
wat ze horen. Vertel hen 
dat Vivaldi dit muziekstuk 
componeerde rond zijn beleving 
van de 4 seizoenen. 
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9 	Creatieve	beleving	

Geef de kinderen een A4-tekenblad 
en tekengerief (kleurpotloden, 
wasco, krijt, kleurstiften...) 

opdracht: De kinderen mogen 
inspiratie putten uit één van de 
werken die ze bespraken.

	> Ze schilderen/ tekenen de 
tuin van LevensHall (foto 
1) op hun manier.

	> Ze kiezen ook in welk seizoen 
ze dit tekenen.

	> Tijdens de creatieve verwerking 
beluisteren ze opnieuw ‘De 4 
seizoenen’ van Vivaldi.
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10 	 Kunstwerken	bekijken	

Maak een tentoonstelling met 
de klasgroep van de werkjes 
en laat de kinderen vertellen 
hoe ze dit ervaren hebben.

	> Hoe kijken/beleven ze de 
natuur na deze lessen?
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365 ways to save the earth

IN
H

O
U

D DE GRAAD VOORBEREIDING > 	matig	 	 TIJD > 	2	lestijden	of	meer

In deze lessen proberen we een aanzet te geven om na te denken 
over het eigen gedrag en de invloed op het milieu. Van daaruit 
kunnen kinderen zelf actie ondernemen om effectief een bijdrage 
te leveren of eigen gedrag aan te passen ten opzichte van de aarde. 
Het is de bedoeling om dit zo veel mogelijk te concretiseren.

WERKVORMEN

	> klasgesprek
	> tekenopdracht
	> vertellen

WAT ZIT ERIN

	> opzoekwerk
	> fantaseren/verbeelding
	> creatieve verwerking
	> inleving

T
H

E
M

A
’S MILIEU EN ETHIEK 	> 7.3. Duurzame ontwikkeling

P
R

O
C

E
S

D
O

E
L

E
N KENNIS 	> Het onderscheid kennen tussen verandering 

op korte termijn en op lange termijn.

AUTONOMIE

	> vrij en zelfstandig 
denken en handelen

	> Nadenken, dialogeren en komen tot de invulling 
van duurzaam omgaan met de aarde.

MOREEL DENKEN 

	> tegen onverschilligheid 
en pro betrokkenheid

	> Nadenken hoe we zelf omgaan met de aarde in ons gedrag.

VERANTWOORDELIJKHEID

	> voor huidige en 
toekomstige generaties 

	> Bereid zijn te zoeken naar alternatieven voor 
milieubelastend gedrag en deze toe te passen.

ZINGEVING

	> oefening in zingeving 

	> Ecologisch bewust handelen in ons dagelijks leven.

N
O

D
IG VOORBEREIDING 	> 7 natuurfoto’s afdrukken (zie website)

	> 7 logo’s printen, lamineren om op te hangen (zie website)
	> foto 1 en 2 (brainstorm) (zie website)
	> foto 3 (vingerafdruk op A5- of op A4-papier kopiëren) (zie website)
	> zevendagenzorgkaarten kopiëren 
	> werkbladen met labels kopiëren

MATERIAAL 	>  schrijfgerief
	> A4-tekenpapier

extra materiaal 
	> scharen, touw
	> werkblad logo’s (zie website)
	> werkblad de 3 W’s (zie website)
	> zevendagenzorgkaart (zie website)
	> labels (zie website)

33
van verschilwereld 

Hoe draag je als individu bij tot een duurzamere wereld ? 
Ieder mens kan op zijn of haar eigen manier een bijdrage 
leveren om het verschil te maken. Als kind kan je zelf 
al heel wat bijdragen, zowel in denken als in doen.
Het kan gaan om eenvoudige handelingen en 
met aandacht voor de wereld om ons heen.

Een
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1 	 Brainstorm

Laat de kinderen een foto 
over de aarde zien (foto 1).

Schrijf op het bord wat er 
in hun hoofd opkomt. 

	> Waar denken ze aan?

	> Welk gevoel roept dit 
bij hen op?

	> Wat hebben ze reeds op 
het nieuws of in de krant 
of in tijdschriften gelezen, 
gezien en gehoord?

Verzamel korte impressies en 
indrukken van de kinderen.

Laat de kinderen een volgende 
foto zien (foto 2).

	> Wat denken jullie bij het 
zien van deze foto?

	> Kunnen kinderen iets veranderen 
of meehelpen om bij te dragen 
aan een leefbaardere aarde? 
Waarom wel/niet?

	> Hebben jullie al eens 
nagedacht over wat jullie 
zelf kunnen doen? 

	> Of over wat jullie zouden 
willen doen?
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2 	 Groepswerk

de 3 W’s: Wat? Waar? Wanneer?

Verdeel de klas in groepjes en geef 
hen het werkblad ‘de 3 W’s’.

In elk vak staat een W-vraag: 

	> Wat zou je kunnen doen 
voor de aarde?

	> Waar zou je kunnen helpen of 
iets doen voor de aarde?

	> Wanneer zou je kunnen 
helpen? 

De leerlingen zoeken en denken 
na over welke bijdrage zij ZELF 
zouden kunnen doen. Dus op het 
niveau van hun leeftijdsgroep. Ze 
kunnen uiteraard altijd hulp vragen 
of hulp inschakelen om een actie te 
ondersteunen of te ondernemen.

BIJVOORBEELD: 

	> Een drinkbus meenemen 
naar school.

	> Een boodschappentas 
gebruiken in de winkel.

	> Een boekentas herbruiken.

	> Regenwater voor de 
plantjes opvangen.

	> …
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3 	 Labels

Laat de labels (eventueel reeds 
gelamineerd en vergroot) 
zien aan de leerlingen. 

	> Waar gaan deze labels over? 

	> Welk stukje van ons leven 
geven ze weer? 

thuis - winkelen - vrije tijd - 
transport - gezondheid/familie 
- school - tuin/natuur

Kunnen we de dingen of zaken 
waar we zelf iets kunnen voor 
doen of aan denken en die we net 
hebben opgeschreven aan één 
van deze labels verbinden?

Av: 

	> Te voet naar school gaan. 
= transport

	> Boterhammendoos 
gebruiken. = school

	> Douche nemen i.p.v. 
een bad.= thuis

	>  …
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4 	 7	dagen	zorg

De kinderen krijgen zelf de 2 
werkbladen met alle labels erop 
die ze kunnen uitknippen en 
een zevendagenzorgkaart.

Ze kunnen op de kaart invullen wat ze 
zelf gaan doen gedurende één week.

Deze kaarten kunnen meerdere 
keren gekopieerd worden om 
verschillende weken te gebruiken 
naargelang het enthousiasme of de 
tijd van de leerlingen en het genomen 
initiatief. Je kan zo ook een week-, 
maand- of jaarkalender maken.
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5 	 Vingerafdruk	-	
terugkoppeling

Tijdens een volgende les of in 
de weken die volgen, worden 
de zevendagenzorgkaarten 
bekeken en besproken. 

	> Hoe is het gegaan met 
jullie voornemens? 

	> Kregen jullie hulp thuis? 

	> Zijn er zaken bijgekomen 
of afgevallen? 

	> Was het moeilijk of 
makkelijk om jullie aan jullie 
voornemens te houden? 

	> …

Hoe denken jullie er nu over?

De leerlingen kunnen de evaluatie - 
hun gedachten - hun ervaringen bij 
de vingerafdruk schrijven. (foto 3: 
vingerafdruk op A5- of op A4- papier) 

7 dagen 
Zorgkaart

 Voor
 de 

aarde

Zondag Zaterdag Vrijdag Donderdag Woensdag Dinsdag Maandag

de 
3 W

,
s

Wat 
zou je kunnen 
doen voor de 

aarde?

Waar 
zou je kunnen 
helpen of iets 
doen voor de 

aarde? 

Wanneer 
zou je kunnen 

helpen?
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A
C

TIV
ITEIT

1 	 Wat	zit	er	in	mijn	valies?

Instap-Vertellen

De leerkracht komt met een klein 
koffertje binnen in de klas en 
laat haar/zijn paspoort zien.

Hij/zij vertelt dat ze op reis gaat. Start 
een gesprek over reizen. Waar willen de 
kinderen zelf naartoe? Waarom? Zijn 
ze er al geweest of is het een wens?

A
C

TIV
ITEIT

2 	 De	ideale	wereld	

Groepswerk-Placemat

De leerkracht vertelt dat ze, telkens 
ze ergens komt, nadenkt en bedenkt 
hoe sommige zaken in de wereld 
beter zouden kunnen. Je kan een eigen 
voorbeeld geven, bijvoorbeeld afval 
dat je ziet op een strand in Spanje.

Hoe ziet jouw ideale wereld 
(wereldbeeld) eruit? Per groepje 
van 4 schrijven de kinderen op de 
placemat hoe voor hen de ideale 
wereld er zou kunnen uitzien.

Opdrachtvraag: Hoe ziet 

jullie ideale wereld eruit?

A
C

TIV
ITEIT

3 	 KIDS	in	actie

Op de website kan je verschillende verhalen downloaden 
en voorlezen of zelf door de kinderen laten lezen.

Het zijn telkens verhalen die verbonden zijn aan de 4 actieve inspiratiekaders 
rond een bepaald thema die op het paspoort (zie website) staan voor de kinderen.

Vrijwilliger-Organiseer-Wees creatief-Inzamelactie

Op het bord teken of heb je de 4 verschillende zegels (logo’s) getekend 
of uitvergroot. Zie paspoort en apart stickerblad (website)

	> Situeer telkens de acties bij één van de logo’s.

	> Wat zouden jullie willen/kunnen doen om mee 
te helpen aan een betere wereld?

	> In elk van de 4 actiekaders?

	> De te ondernemen acties moeten niet onmiddellijk 
georganiseerd worden.

	> Een evaluatiemoment/les kan je inlassen naargelang het enthousiasme 
en mogelijkheden van de groep en dit over een ganse tijd verspreid.

Vrijwilliger: Je benut je vrije tijd en energie voor een activiteit of hulp ergens.

Voorbeeld: Breng speelgoed, boeken naar een kinderziekenhuis. 

Organiseer: Een feestje of activiteit organiseren voor een ‘goed’ doel.

Voorbeeld: Een vogelhuisfeestje: Nodig vriendjes uit. Maak en decoreer met 
je vriendjes vogelhuisjes om bewustzijn te bewerkstelligen ivm de natuur.

Wees creatief: Gebruik je creativiteit om een boodschap 
uit te dragen of bij te dragen aan DIW.

Voorbeeld: Maak/versier een wit T-shirt met woorden rond innerlijke 
schoonheid (hart-vriendelijk-lief-kalm-love-geven-geluk-happy-…)

Inzamelactie: Verzamel spullen of geld voor een actie.

Voorbeeld: Kijk samen met papa/mama of je je oude kleren aan 
andere kinderen of een hulporganisatie kan doneren.

Thema’s waarrond inspiratie kan gezocht worden: 

voeding-water-kledij-zorg-onderdak-onderwijs-vriendelijkheid

A
C

TIV
ITEIT

4 	 Paspoort

Geef de kinderen elk een paspoort. Je 
print dit liefst op A4-tekenpapier voor 
de stevigheid. De kinderen vullen dit in 
en personaliseren het paspoort verder.

Indien ze reeds een idee of 
actie zouden hebben, kan 
dit al ingevuld worden.

De stickers (zegels) kleven ze 
pas als ze effectief een actie 
hebben ondernomen.

A
C

TIV
ITEIT

5 	 Evaluatie/opvolging

Naargelang het enthousiasme, 
tijdsbestek en ruimte kan 
hieraan gewerkt worden.

Laat de kinderen hun ervaringen 
vertellen of verzamel ze in een breder 
kader (schoolkrant, schoolwebsite …)

DIW
for 
KIDS

IN
H

O
U

D DE GRAAD VOORBEREIDING > 	gemiddeld	 	 TIJD > 	2	lestijden

WERKVORMEN

	> klasgesprek
	> tekenopdracht
	> vertellen
	> muziek beluisteren

WAT ZIT ERIN

	> opzoekwerk
	> fantaseren/verbeelding
	> creatieve verwerking
	> inleving

T
H

E
M

A
’S MILIEU EN ETHIEK 	> 7.3. Duurzame ontwikkeling

P
R

O
C

E
S

D
O

E
L

E
N KENNIS 	> Het onderscheid kennen tussen verandering 

op korte termijn en op lange termijn.

MOREEL DENKEN 

	> tegen onverschilligheid 
en pro betrokkenheid

	>  Fantaseren over mogelijke toekomstbeelden voor de planeet.

HUMANISEREN

	> van het samenleven 
met anderen

	> Bereid zijn te zoeken naar veilige alternatieven voor 
milieubelastend gedrag en deze toe te passen.

VERANTWOORDELIJKHEID

	> voor huidige en 
toekomstige generaties 

	> Ecologisch bewust handelen.

N
O

D
IG VOORBEREIDING 	> paspoort afdrukken op tekenpapier

	> werkblad met stickers printen (op stickerpapier 
of om zelf op te kleven)

MATERIAAL 	> tekengerief
	> A4-tekenpapier
	> lijmstiften
	> mogelijk ander materiaal voor eventuele acties
	> verschillende verhalen van kinderen in actie.(website)
	> afbeelding(en)
	> Paspoort (website)

2-32-3

DIW
for 
KIDS

PASPOORT

de	ideale	
wereld
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De wereldreis van een

(met	creatieve	verwerking	erbij:	4	lesuren)

We	staan	niet	altijd	stil	bij	de	weg	die	producten	afleggen	
tot	we	ze	in	de	winkel	of	online	kopen.	Beseffen	we	soms	wel	
hoeveel	impact	dit	heeft	op	onze	ecologische	voetafdruk?	

De	reis	gaat	ongeveer	als	volgt:

IN
H

O
U

D DE GRAAD VOORBEREIDING > 	gemiddeld	 	 TIJD > 	1	à	2	lesuren	

De leerlingen maken kennis met de weg die hun 
jeansbroek afgelegd heeft van katoen tot jeans.

WERKVORMEN

	> kringgesprek
	> leergesprek
	> werkbladen
	> discussie
	> creatieve verwerking

WAT ZIT ERIN

	> klasgesprek, dialoog, kritisch denken
	> foto’s en verhaal van de wereldreis van een jeans
	> creatieve verwerking
	> werkbladen

T
H

E
M

A
’S MILIEU EN ETHIEK 	> 7.3. Duurzame ontwikkeling

P
R

O
C

E
S

D
O

E
L

E
N KENNIS 	> De leerlingen maken kennis met de weg 

van katoenplant tot jeansbroek.

AUTONOMIE

	> vrij en zelfstandig 
denken en handelen

	> Inzien dat de weg die producten afleggen van grondstof 
tot eindproduct op lange termijn onhoudbaar wordt.

MOREEL DENKEN 

	> tegen onverschilligheid 
en pro betrokkenheid

	> Leren nadenken, dialogeren en komen tot een mening 
over de manier waarop wij consumeren.

VERANTWOORDELIJKHEID

	> voor huidige en 
toekomstige generaties 

	> Bereid zijn te zoeken naar alternatieven 
voor milieubelastend gedrag.

N
O

D
IG VOORBEREIDING 	> werkbladen afdrukken

	> foto’s afdrukken en vergroten (eventueel lamineren)
	> atlassen voorzien (kan je vragen aan collega’s)

MATERIAAL 	> werkbladen
	> foto’s van katoenplant tot jeans (zie website)
	> een oude jeans per leerling
	> naalden, kopspelden, garen, eventueel lintjes

33

1	 Ontwerpers	van	een	bekend	merk	

ontwerpen	een	model	voor	de	

Europese	markt	in	Brussel.	Het	

ontwerp	en	de	werktekening	worden	

per	fax	en	e-mail	naar	de	fabriek	

op	de	Filippijnen	gestuurd.

	> Kleur België rood op de wereldkaart.

2	 Om	een	jeans	te	maken	hebben	
we	katoen	nodig.

De	katoen	wordt	in	Pakistan	en	
andere	landen	geoogst.	

	> Kleur Pakistan groen op de wereldkaart.

snap ik niet

Les zelf ontbreekt met de 
activiteiten.

Dit zijn 2 pagina’s

Voorstel om hiernaar 
te verwijzen naar de 

website.

Nog te vermelden dan bij 
materiaal.
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5	 De	natuurlijke	kleur	komt	van	een	plantje,	

dat	oorspronkelijk	uit	India	komt.

	> Kleur India donkerblauw op de wereldkaart.

	> Teken met een blauwe pijl de weg van 

India (3) naar de Filippijnen.

9	 De	broek	wordt	verkocht	in	België	(of	
in	andere	landen	van	Europa).

	> Teken een grijze pijl (7) van 
Griekenland naar België. 

	> (Het transport gebeurt met vrachtwagens.)

7	 De	rollen	stof,	knopen,	ritsen	en	dergelijke	

worden	naar	Bangladesh	gestuurd	waar	

naaisters	de	broeken	in	elkaar	zetten.

	> Kleur Bangladesh bruin.

	> Trek een paarse pijl (5) over de zee 

van Polen naar Bangladesh.

8	 Laatste	behandeling	is	het	bleken	met	
puimsteen.	Deze	behandeling	vindt	
in	Griekenland	plaats	en	geeft	de	
broek	de	typisch	versleten	look.

	> Kleur Griekenland lichtblauw op de wereldkaart.

	> Teken een zwarte pijl (6) over zee van 
Bangladesh naar Griekenland.

3	 De	katoen	wordt	met	vrachtwagens	
naar	havens	gebracht	en	per	boot	
naar	China	vervoerd.	Daar	wordt	er	
katoengaren	van	gesponnen.
	> Kleur China geel op de wereldkaart. 

	> Trek met een rode pijl (1) de weg van 
Pakistan over zee naar China.

6	 Na	het	kleuren,	gaat	het	garen	per	
schip	naar	Polen	om	daar	tot	rollen	
stof	te	worden	geweven.

	> Kleur Polen paars aan op de wereldkaart.
	> Trek over zee een groene pijl (4) van 

de Filippijnen tot Polen.

Je	kan	ook	jeans	kopen		
van	gerecycleerde	jeans…		
dat	is	duurzamer.

10	Als	het	model	uit	de	mode	is,	of	je	

broek	is	te	klein,	geef	je	het	aan	een	

liefdadigheidsorganisatie	die	kleding	

voor	arme	landen	inzamelt.

De	broek	gaat	vervolgens	per	schip	

of	per	vrachtwagen	naar	Afrika.

Daar	belandt	de	broek	-bijvoorbeeld-	

op	een	markt	in	Oeganda.

	> Kleur Oeganda lichtgroen op de wereldkaart. 

	> Teken met een roze pijl (8) de weg die je broek 

volgt van in België tot in Oeganda.

4	 De	katoendraad	wordt	verscheept	naar	de	

Filippijnen,	daar	wordt	het	garen	met	de	

indigokleuren	(soort	blauw)	geverfd.

	> Kleur de Filippijnen oranje op de wereldkaart. 

	> Teken met een oranje pijl (2) de weg 

van China naar de Filippijnen.
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Verhaal: 

Joppe is blij. Dat komt door 
wat papa daarnet zei. 

De papa van Joppe vertelt 
dikwijls gekke dingen. Dan zegt 
hij bijvoorbeeld dat hij zoveel van 
Joppe houdt dat hij hem wel wil 
opeten. Het liefst met mayonaise. 
En daarna zit papa hem 
achterna met zo’n grote spuitfles 
mayonaise. Dan rent Joppe gillend 
het hele huis door. Gekke papa.

	> Zegt of doet jouw papa ook 
wel eens gekke dingen? Of 
jouw mama? Of anderen?

	> Is Joppe zijn papa eigenlijk 
aan het liegen?

	> Vind je het leuk als anderen 
gekke dingen zeggen of dingen 
die helemaal niet waar zijn?

	> Zeg jij zelf ook wel eens dingen 
die niet waar zijn? Voor de grap? 
Geef je het later toe?

Nu was papa 
ernstig en hij zei 
iets waarvan Joppe heel blij 
werd: “De wereld is van jou 
jongen. Je hebt hem gekregen, 
toen je geboren werd. Jij niet 
alleen natuurlijk. Ook 
de andere mensen 
zijn er eigenaar 
van. Draag er 
maar goed zorg 
voor, want je 
krijgt nooit meer 
een andere.”

	> Is het waar wat 
de papa van Joppe 
zegt: “De wereld 
is van jou.” 

	> Klopt het dat 
we maar één 
aarde hebben? 

	> Hoe kunnen we er zorg 
voor dragen? Kunnen 
kinderen dat ook?

Vrolijk huppelt Joppe 
de tuin door. Zijn voeten 

springen op zijn eigen wereld. 
Alles wat hij kan zien, is 

helemaal van hem. Van hem en 
van alle andere mensen natuurlijk. 

Maar toch ook van hem. Het 
is een mooie wereld, vol 

kleuren en geuren en wind 
en water en… gras. 

Hij gaat liggen 
en voelt de fijne 

blaadjes aan zijn 
wangen kriebelen. 

Er komt net een 
lieveheersbeestje 

langs gekropen.

	> Wat vind jij mooi op 
de aarde? 

	> Word je blij van kijken naar 
alle mooie dingen om je 

heen, net als Joppe?

Ik hou van je, ook al snap ik je niet.
IN

H
O

U
D DE GRAAD VOORBEREIDING > 	weinig	 	 TIJD > 	1	à	2	lestijden

De leerlingen krijgen een verhaal te horen. In het verhaal zitten heel veel 
openingen om een filosofisch gesprek te starten. Met vingerpoppetjes gaan 
dieren- en mensenpoppetjes met elkaar in dialoog, met de bedoeling elkaar 
beter te leren kennen en zo hun verschillen en gelijkenissen te doorgronden.

WERKVORMEN

	> kringgesprek/vraaggesprek
	> filosoferen
	> dialoog

WAT ZIT ERIN

	> verhaal
	> een paar ideeën voor de start van een gesprekje (zie website)
	> ideetje voor vingerpoppetjes (zie website)

T
H

E
M

A
’S MILIEU EN ETHIEK 	> 7.4. Mens en dier

P
R

O
C

E
S

D
O

E
L

E
N KENNIS 	> Kennismaken met de leefwereld van dieren in 

symbiose met deze van de mensen.

AUTONOMIE

	> vrij en zelfstandig 
denken en handelen

	> Praten over eigen kennis en/of ervaringen met dieren.

MOREEL DENKEN 

	> tegen onverschilligheid 
en pro betrokkenheid

	> Leren nadenken, dialogeren en komen tot een mening over 
de visie van mensen over dieren; en over het gedrag en de 
verantwoordelijkheid van mensen tegenover de dieren.

HUMANISEREN

	> van het samenleven 
met anderen

	> Het leven proberen te bekijken en begrijpen 
vanuit het standpunt van dieren.

VERANTWOORDELIJKHEID

	> voor huidige en 
toekomstige generaties 

	> Met zorg en gevoel voor verantwoordelijkheid omgaan met dieren.

ZINGEVING

	> oefening in zingeving 

	> Erkennen dat dieren een meerwaarde kunnen geven 
aan het leven van de mens en omgekeerd.

N
O

D
IG VOORBEREIDING 	> Afdrukken verhaal voor de leerkracht.

	> Een (eenvoudig) vingerpoppetje maken als voorbeeld 
of vingerpoppetjes lenen uit de kleuterklas.

	> Plastieken diertjes meenemen kan ook.

MATERIAAL 	>  papier, potloden, scharen en lijm/plakband

2-32-3
De aarde wordt tegenwoordig maar al te vaak in één 
adem genoemd met problemen: vervuiling, bedreiging 
van de biodiversiteit, klimaatverandering, broeikaseffect, 
overbevolking, zure regen, fijn stof, rampen, het gat 
in de ozonlaag... Er zijn zo veel problemen met ons 
leefmilieu, dat we er een beetje moedeloos zouden van 
worden. En toch blijft er zo veel moois te ontdekken. De 
wereld waarop we leven is zo complex 
en bijzonder dat we ons alleen 
maar kunnen verwonderen 
erover en er onvoorwaardelijk 
van kunnen houden. 
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“Hey kleintje,” zegt Joppe, “de 
wereld is van mij hoor, maar jij 
mag er wel op rondkruipen.” 

Dan, totaal onverwacht 
voor Joppe, antwoordt het 
kleine beestje hem. 

Joppe schrikt ervan, maar 
toch luistert hij. 

“Is dat zo?” zegt het kleine beestje. 
“Vertel mij dan eens waarom mijn 
soortgenootjes altijd eerst naar 
boven klimmen op een grasspriet 
en dan pas wegvliegen?” Joppe 
kijkt verbaasd. Dat kleine beestje 
praat, dat is al heel bijzonder. 
Maar het stelt een vraag waarop 
Joppe geen antwoord heeft. 
“Wees jij maar blij met een 
wereld waar je niets van snapt”, 
snuift het lieveheerbeestje 
voor het op een grasspriet naar 
boven klimt en wegvliegt.

	> Weet jij waarom een 
lieveheersbeestje eerst 
naar boven kruipt en dan 
pas wegvliegt?

Een erge kreun komt plots uit de 
grond en uit de stam achter hem. 
Joppe springt recht. “Jij weet niet 
zo veel hè, mannetje. De aarde 
is eigenlijk van de planten. Die 
maken de lucht zuiver, zodat jij 
kan ademen en ze leveren voedsel, 
bijna alles wat jij eet. Groenten en 
fruit en graan waarvan je brood 
maakt. Wij planten groeien bijna 
overal en al veel langer dan dat 
er mensen zijn.” “Echt waar?” 
vraagt Joppe. “De waarheid 
is dat we voor elkaar moeten 
zorgen. De planten, de dieren 
en de mensen. Maar ook de zon, 
het water, de grond en de lucht 
zijn belangrijk. We kunnen niet 
leven zonder.” Toen klonk nog een 
diepe kreun en de boom zweeg. 

	> Heeft de boom gelijk, vind je? 
Waarom wel? Waarom niet?

	> Is het waar dat er geen leven op 
aarde zou zijn zonder planten?

	> Wie overleeft het best? Mensen, 
dieren of planten?

	> Wie heeft wie nodig op 
de aarde? Kun je soorten 
weglaten? Welke?

“Wie noem jij een domkop?” 
vraagt zijn vader streng. Hij 
kijkt heel dreigend en zet zijn 
handen in zijn zij, maar Joppe 
kan zien dat papa niet echt boos 
is. Joppe lacht en gaat er snel 
vandoor, achternagezeten door 
‘Tiranosauruspapa’ die brult en 
gromt. Het hele huis rennen ze 
door tot mama lachend vraagt 
of ze misschien met haar een 
wandeling willen maken op de 
mooie wereld van iedereen.

	> De mooie wereld is ook 
van jou … maakt dat je mee 
verantwoordelijk? Kan je van 
de aarde houden en ze toch 
vervuilen bijvoorbeeld?

	> Moet je proberen zo veel mogelijk 
te weten te komen over alles wat 
er is op de wereld? Waarom?

Joppe staat een beetje verbaasd 
recht en wandelt naar de vijver. 
“Hey vissen, ik ben Joppe en de 
wereld is van mij en van alle 
mensen!” De vis die het dichtste 
bij Joppe is, verslikt zich in een 
hap water en hoest eens. Dan 
zegt hij: “Ik weet niet waar je die 
onzin haalt mannetje, volgens 
mij is de wereld evengoed van 
de vissen. Het grootste deel van 
de aarde bestaat uit water. En 
wie woont daar denk je? Stop jij 
maar vast met troep in het water 
te gooien, dat zou helpen.” En 
traag verdwijnt hij in de diepte.

	> Heeft de vis gelijk?

	> Is de aarde ook van de vissen? 
En van de andere dieren?

	> Kan de aarde meer van de ene 
dan van de andere soort zijn?

	> Waarom denkt Joppe dat 
de aarde van de mensen is? 
Klopt dat volgens jou?

Joppe weet niet wat hij nog moet 
zeggen. Hij kijkt omhoog en 
roept naar een vink die op een 
tak zit: “Jij denkt zeker ook dat 
de wereld van jou is?” “Hola, niet 
boos worden,” zegt de vink “maar 
je snapt toch wel dat vogels de 
baas zijn van de lucht en dat wij 
vanuit de hemel alles kunnen 
zien op de aarde. Wij zijn de echte 
eigenaars van de wereld. Weet je 
trouwens hoe het komt dat vogels 
kunnen vliegen, zelfs heel grote?”

Neen, dat weet Joppe niet. Hij 
gaat onder de oude eik zitten om 
daar eens over na te denken.

	> Is degene die alles kan zien 
vanuit de lucht eigenlijk de baas? 
Waarom wel? Waarom niet? 

	> Hoe word je de baas van de 
wereld? Is er een baas? Moet 
er een baas zijn? Wat is de taak 
van de baas van de wereld?

Joppe bleef nog een tijdje staan 
rondkijken en toen rende hij 
weer naar binnen. “Papa, papa!”

Papa kwam aangelopen en 
Joppe zei ernstig: “Ik geef de 
wereld terug. Ik vind hem 
verwarrend. Ik snap het meeste 
niet. Je krijgt hem terug.”

“Oh!”, zegt papa. “Moet je 
de aarde helemaal snappen 
om ervan te houden?” 

“Natuurlijk”, zegt Joppe. 
“Als je iets niet snapt, raak 
je helemaal in de war.”

	> Geldt dat ook voor jou? 
Raak jij ook in de war als 
je iets niet snapt?

	> Wil je dan ook wegrennen?

“Dat kan kloppen”, zegt papa. 
“Ik snap jou en mama soms ook 
niet en dan ben ik in de war. Maar 
zelfs dan hou ik nog van jullie.”

“Dus onze aarde is verwarrend, 
maar toch kun je ervan 
houden?” antwoordt Joppe.

Het is even stil omdat beiden 
hier moeten over nadenken.

	> Klopt dit? Praat met je 
klasgenootjes over dingen die 
je niet helemaal snapt, maar 
waar je toch van houdt. 

Dan zegt Joppe heel beslist: 
“De wereld is niet alleen 
van de mensen. Wie dat 
zegt, is een domkop.”

	> Ben je het eens met Joppe?
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IN
H

O
U

D DE LEERJAAR VOORBEREIDING > 	matig	tot	veel	 	 TIJD > 	2	à	3	lestijden

Via een spel komen de leerlingen in contact met dieren die 
bedreigd worden, hun belang in de wereld, de reden waarom 
ze bedreigd worden en wat de mens kan doen om hen toch te 
redden. De leerlingen vergaren informatie, praten en filosoferen 
over het onderwerp en proberen een actie op poten te zetten.

WERKVORMEN

	> spel 
	> klasgesprek / filosoferen
	> creatieve verwerking

WAT ZIT ERIN

	> enkele bedreigde diersoorten ontdekken
	> bespreken waarom sommige dieren bedreigd worden (de oorzaken) 
en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn, ook voor de mens

	> nadenken en filosoferen over het onderwerp 
	> zoeken naar mogelijke oplossingen om bedreigde dieren te helpen
	> kennismaken met enkele dierenrechtenorganisaties 
en hun werking / doelen

	> zelf een actieplan verder uitwerken

T
H

E
M

A
’S MILIEU EN ETHIEK 	> 7.4. Mens en dier

P
R

O
C

E
S

D
O

E
L

E
N KENNIS 	> Kennismaken met de problematiek van bedreigde diersoorten.

	> De werking en doelstellingen leren kennen van 
dierenrechtenorganisaties (vb. WWF, Gaia en het dierenasiel…).

AUTONOMIE

	> vrij en zelfstandig 
denken en handelen

	> Praten over eigen kennis en/of ervaringen met dieren.

MOREEL DENKEN 

	> tegen onverschilligheid 
en pro betrokkenheid

	> Leren nadenken, dialogeren en komen tot een eigen gemotiveerde 
mening over: het gebruik van dieren door mensen; de visie 
van mensen over dieren; gedrag en verantwoordelijkheid 
van mensen tegenover dieren; nut, doelstellingen en 
acties van dierenrechtenorganisaties; dierenrechten.

VERANTWOORDELIJKHEID

	> voor huidige en 
toekomstige generaties 

	> Met zorg en gevoel voor verantwoordelijkheid omgaan met dieren.
	> Bereid zijn zich in te zetten om aandacht te vestigen op organisaties 
die dierenleed aan de kaak stellen en dierenwelzijn verdedigen.

ZINGEVING

	> oefening in zingeving 

	> Erkennen dat dieren een meerwaarde kunnen geven 
aan het leven van de mens en omgekeerd.

N
O

D
IG VOORBEREIDING 	>  spelbord / kaartjes / fiches maken (kopiëren, 

lamineren, uitknippen, samenstellen)

MATERIAAL 	> spelbord, informatiekaarten,  
‘vraagteken’kaartjes en  
‘helpende handjes’-kaarten  
(zie website)

	> gekleurd papier, pionnen 
	> tekengerief 
	> (ev. tijdschriften/folders)
	>  A3-papier…

4-54-5 bedreigde 
W I J  H E L P E N

Dieren	in	het	wild	zijn	prachtig,	maar	ze	zijn	ook	onontbeerlijk	
om	de	natuur	en	ons	welzijn	in	evenwicht	te	houden,	ze	spelen	
een	belangrijke	rol	voor	de	ecosystemen.	Er	zijn	bijna	twee	
miljoen	planten-	en	diersoorten	geïdentificeerd	op	aarde	
en	miljoenen	andere	soorten	zijn	nog	niet	ontdekt.	Deze	
ongelooflijke	biodiversiteit	verrijkt	ons	leven	aanzienlijk.	
Toch	wordt	meer	dan	één	op	drie	soorten	vandaag	met	
uitsterven	bedreigd,	o.a.	door	stroperij,	de	vernieling	
van	de	habitats	en	het	conflict	tussen	mens	en	dier.

dieren
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3 	 Nabespreking

De leerlingen bespreken wat ze 
geleerd hebben door het spel te 
spelen. Ze bespreken waarom 
bepaalde diersoorten bedreigd 
worden en wat de oorzaken zijn. Ze 
denken na over de gevolgen en wat 
mensen, dierenrechtenorganisaties 
of zij zelf er kunnen aan doen 
om deze dieren te helpen. 

De leerlingen bekijken de lijst 
van de Internationale Unie voor 
Natuurbescherming (IUCN) waarin 
staat hoe bedreigd de diersoorten 
zijn en bespreken nadien hun 
gevoelens hieromtrent:

	> uitgestorven: geen levende 
exemplaren meer

	> uitgestorven in het wild: 
alleen nog exemplaren in 
gevangenschap

	> met uitsterven bedreigd: 
groot risico om in de 
toekomst uit te sterven

	> bedreigd: groot risico om in het 
wild uitgestorven te geraken

	> kwetsbaar: groot risico om 
in het wild een bedreigde 
diersoort te worden

	> gevoelig: risico om in de 
toekomst een bedreigde 
diersoort te worden

	> veilig: laag risico om een 
bedreigde diersoort te worden

Eventjes filosoferen:

	> Er zijn al diersoorten uitgestorven, 
is dat eigenlijk erg? Worden 
die momenteel gemist?

	> Er zijn meer dan een miljoen 
diersoorten op de wereld, kunnen 
we dan niet met een paar soorten 
minder verder leven?

	> Is het erger dat een mooie 
dolfijn zou uitsterven dan een 
vervelende mug? Waarom wel/
niet? Wie bepaalt welke dieren 
belangrijker zijn dan andere?

	> Wat als de mens met uitsterven 
bedreigd is en onze ‘soort’ 
zou verdwijnen? Is dat erg? Is 
dat erger dan een bepaalde 
diersoort? Waarom wel/niet?

A
C

TIV
ITEIT

1 	 Klasgesprek

De leerkracht vertelt dat het deze les 
zal gaan over ‘bedreigde diersoorten’ 
en polst bij de leerlingen wat ze 
over dit onderwerp al weten. 

	> Welke diersoorten zijn er 
bedreigd? Zijn er reeds 
diersoorten uitgestorven? 
Hoe komt het dat sommige 
diersoorten bedreigd zijn? 
Kunnen we er iets aan doen 
om deze diersoorten te helpen? 
Zo ja, wat precies? 

Eventueel kunnen de kernwoorden 
aan het bord genoteerd 
worden in een woordspin.

A
C

TIV
ITEIT

2 	 Spel	‘bedreigde	dieren’

voorbereiding:

	> De leerlingen gaan per 4 aan 
een spelbord zitten. 

	> Elke leerling krijgt een pion (een 
zelfgemaakt tekeningetje of klein 
speelgoedje of iets kleins dat ze in 
de klas vinden zoals een paperclip 
/ gom /... of steentje of...).

	> Elke leerling krijg 5 fiches van 
een eigen kleur (vierkantjes uit 
gekleurd papier geknipt). 

(Opgelet, maak er enkele extra, 
want die kunnen de leerlingen 
tijdens het spel verdienen.)

	> De informatiekaarten 
worden op een stapel naast 
het spelbord gelegd.

	> De ‘vraagteken’-kaartjes worden 
op een stapel in het middel 
van het spelbord gelegd.

	> De ‘helpende handjes’-kaartjes 
worden op een stapel in het middel 
van het spelbord gelegd.

verhaal:

	> De leerlingen zijn ‘Rescue 
Rangers’ die de bedreigde 
dieren willen gaan helpen.

	> Lukt het hen om samen alle 
dieren te redden, binnen een 
bepaalde tijd en voordat hun 
fiches op zijn? (Het spel heeft 
geen individuele winnaars, 
de hele groep werkt samen 
om zoveel mogelijk bedreigde 
diersoorten te redden.)

spelverloop:

	> Om de beurt gooien de 
leerlingen met de dobbelsteen 
en zetten het aantal ogen 
van de worp vooruit. 

	> Komt de leerling op een vakje 
met een dier, dan neemt 
hij het bijhorende tekstje 
(informatiekaart) over dat 
bedreigde dier, leest dit voor en legt 
daarna 1 fiche op dat vakje. 

	> Komt de leerling op een vakje met 
‘de helpende handjes’, dan kan hij 
een dier helpen door een opdracht 
uit te voeren. De leerling neemt 
de bovenste kaart van de stapel 
in het midden van het spelbord, 
leest de opdracht luidop voor en 
voert die uit. Slaagt de leerling in de 
opdracht, dan mag hij een handje 
(de kaart met de opdracht op) op 
een vakje met een bedreigd dier 
leggen waarop reeds een fiche ligt. 
Is er nog geen enkel dier waar een 
fiche bij ligt? Dan mag de leerling 
het handje bij zich houden en bij 
één van zijn volgende speelbeurten 
het handje inzetten en bij een dier 
leggen. Lukt de opdracht niet, is 
zijn beurt meteen voorbij.

	> Komt de leerling langs het vakje 
met ‘dieren op onze planeet’, 
dan krijgt hij een extra fiche. 
Komt de leerling op het vakje met 
‘dieren op onze planeet’ terecht, 
krijgt hij 2 extra fiches. 

	> Komt de leerling op een vakje 
terecht met een dier dat al ‘gered’ 
is, dan is zijn beurt voorbij.

	> Komt een leerling op een vakje 
met een vraagteken terecht, dan 
neemt hij het bovenste kaartje 
op de stapel in het midden van 
het spelbord en doet wat er op 
dat vakje staat (vb. een beurt 
overslaan, een fiche afgeven, 
enkele plaatsen terug...).

	> Heeft een leerling geen fiches meer 
over, dan gaat zijn pion van het veld 
en speelt hij vanaf dan mee met de 
leerling die links van hem zit. 

Indien	gewenst,	nog	
enkele	ideetjes	voor	
een	extra	(creatieve)	
naverwerking:

	> affiche(s), folder(s), krantje(s) 
maken waarmee ze de leerlingen 
van de school informeren, 
sensibiliseren en oproepen 
om samen de bedreigde 
dieren te helpen

	> insectenhuisjes maken, 
bloemetjes zaaien

	> op een groot karton de 
wereldkaart tekenen, bedreigde 
diersoorten in klei maken 
(of tekenen of prentjes van 
zoeken) en erop zetten

	> een toneeltje maken waarin 
bedreigde diersoorten met 
elkaar communiceren

	> een liedje verzinnen over 
bedreigde diersoorten

	> …

EXTRA INFORMATIE (VISIES) 

	> voor de leerkracht:  
www.trouw.nl/religie-filosofie/
is-het-erg-dat-dieren-uitsterve
n~b01ceee5/?referer=https%3A
%2F%2Fwww.google.com%2F

	> bronnen: https://wwf.be/, de 
boekenreeks ‘Red onze natuur’ 
van Sonya Newland, ‘Dieren 
in gevaar’ van Abbie Dunne, 
‘Professor planeet dieren in 
gevaar’ van Gauthier Dosimont

                                                 

  
 
                                    



Informatie
Bij ons vind je informatie over levensbeschouwelijke onderwerpen, 
over het vrijzinnig humanisme en zijn waarden, en over ethische en 
maatschappelijke thema’s zoals euthanasie, abortus, mensenrechten …

Vrijzinnig humanistische plechtigheden
Wil je graag stilstaan bij een belangrijke gebeurtenis in je leven?
Wij helpen je bij de organisatie van een vrijzinnig humanistische 
plechtigheid bij een geboorte of adoptie, een huwelijk of relatieviering, 
een overlijden of afscheid …

Gesprekken
Bij ons kan je terecht voor gesprekken omtrent levensvragen en 
zelfbeschikking, levensbeschouwing en zingeving.

Waardig levenseinde
Wij bieden informatie over euthanasie, patiëntenrechten, palliatieve zorg … 
en helpen je met het opstellen van een wilsverklaring.

Gemeenschapsvorming
Een huisvandeMens werkt als vrijzinnig humanistische draaischijf en 
geeft ondersteuning aan onze lidverenigingen. In een huisvandeMens 
vind je informatie over initiatieven en activiteiten van de lokale vrijzinnig 
humanistische verenigingen en ontmoetingscentra.

Vrijwilligerswerk
Heb je zin om het vrijzinnig humanistische netwerk te versterken?
Vrijwilligers zijn bij ons meer dan welkom. Wij zorgen voor begeleiding en 
geven je alle kansen. Zo kan je onder meer plechtigheden verzorgen of 
meewerken aan gemeenschapsvormende activiteiten.

Wij zijn er voor jou!
Bij deMens.nu staat de mens centraal. Mensen hebben mensen nodig. En mensen 
willen verbonden zijn met elkaar. Daarom vind je overal in Vlaanderen en Brussel 
een huisvandeMens in je buurt.

De huizenvandeMens zijn een initiatief van deMens.nu

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen 
in Vlaanderen en Brussel
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deMens.nu Magazine
Zoomt in op mensen en maatschappelijke tendensen vanuit een 
vrijzinnig humanistisch perspectief. Verschijnt viermaal per jaar.

Gratis proefnummer of gratis abonnement?
Mail naar info@deMens.nu
Of schrijf naar deMens.nu-UVV vzw
Brand Whitlocklaan 87 bus 9
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Of telefoneer naar 02 735 81 92

In een huisvandeMens kan je terecht voor:

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Of telefoneer naar 02 735 81 92
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