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De 17 doelstellingen
Geen armoede
1
Geen honger
2
Goede gezondheid
3
en welzijn
Kwaliteitsonderwijs
4
Gendergelijkheid
5
Schoon water en sanitair
6
Betaalbare
7
en duurzame energie
Eerlijk werk
8
en economische groei
Industrie, innovatie
9
en infrastructuur
Ongelijkheid verminderen
10
Duurzame steden en
11
gemeenschappen
Verantwoorde consumptie
12
en productie
Klimaatactie
13
Leven in het water
14
Leven op het land
15
Vrede, justitie en
16
sterke publieke diensten
Partnerschap om
17
doelstellingen
te bereiken

Bedankt voor uw interesse in Het Smurfenavontuur
en het bijbehorende educatieve lessenpakket rond
de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.
Het Smurfenavontuur is een onbekende duik in de
magische wereld van de kleine blauwe wezentjes. Er
zullen landschappen te zien zijn die groter zijn dan
de werkelijkheid, vol met spectaculaire effecten en
spektakel. Uw leerlingen zullen zelf smurf worden
en een missie vervullen: het dorp van de smurfen
redden van de afschuwelijke Gargamel! Tijdens het
Smurfenavontuur combineert u ontspanning en
educatie, terwijl u aan de slag gaat met echt Belgisch
erfgoed, de smurfen. Het Smurfenavontuur is gebaseerd op de universele waarden (tolerantie, solidariteit, vriendschap …) die belichaamd worden door de
smurfen. Maar ook de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen waarvan de smurfen de ambassadeurs
zijn, komen aan bod op een diepgaande maar leuke
manier. Wij wensen u een fijn avontuur!

Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen?
In 2000 werden de Millenniumdoelstellingen, opgesteld door de Verenigde Naties, door 189 landen ondertekend. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen wil men bereiken tegen 2030. Meer informatie
vindt u op de onderstaande websites.
https://www.unric.org/nl/sdg-in-nederlands
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://www.globalgoals.org/

Waarom de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in het basisonderwijs?
Het is geen eenvoudig onderwerp, maar toch is het
belangrijk om het vroeg genoeg aan te brengen.
Onze kinderen zijn de volgende generatie en zullen
ooit mee de verantwoordelijkheid over onze planeet
moeten dragen. Hoe sneller kinderen de klik maken,
hoe vanzelfsprekender het voor hen wordt om hun
gedrag af te stemmen op duurzame oplossingen.
En die klik kunnen we alleen krijgen door hen op
een goede manier te onderwijzen. Of zoals Nelson
Mandela ooit zei: ‘Education is the most powerful
weapon which you can use to change the world.’

Hoe pak je zo’n complex onderwerp aan bij
kinderen?
De smurfen zijn voor jonge kinderen de ideale ambassadeurs. Ze prikkelen de verbeelding, zijn lief en
behulpzaam en ze spreken de taal van de kinderen.
We bieden u kant-en-klare activiteiten aan die het onderwerp op maat van de kinderen brengen en geven
u extra tips voor de aanpak in de klas. Daarnaast is de
uitstap naar Het Smurfenavontuur een ideale manier
om het thema op een positieve manier te eindigen.
Door de gewichtige informatie te koppelen aan een
plezierige gebeurtenis, krijgen de kinderen de kans om
zich de lesinhoud gemakkelijk eigen te maken.
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Activiteiten
In het overzicht hieronder geven we met een sterretje aan welke activiteiten we sterk aanbevelen.
De overige activiteiten zijn ook zinvol, maar eerder vrijblijvend. De selectie doet u op basis van de
interesses van de kinderen en de beschikbare tijd.
De leeftijdsindicatie is suggestief. U kent natuurlijk
het niveau van uw kinderen het best en dus kunt u
gerust zelf beoordelen welke activiteiten geschikt
zijn voor uw klas. We raden u aan om de activiteiten
eerst zelf rustig door te nemen. U kunt vervolgens
hieronder aanvinken wat u wenst te doen. Lees
steeds de doelen bij de activiteiten. Zo voelt u aan
waarop u het best focust en welke elementen minder belangrijk zijn. In de bijlage achteraan vindt u het
overzicht van alle eindtermen en leerplandoelen per
onderwijsnet waaraan u werkt met dit lessenpakket,
opgesomd per activiteit.
Aanbevolen

Tip
Haal na elke activiteit de werkbladen weer
op en houd ze bij tot het thema volledig
behandeld is. U kunt daarna de werkbladen
gebundeld weer aan elke leerling
teruggeven.

Leeftijd

Opbouw

Activiteit

Tijdsbesteding

6-12 jaar

Introductie

1. Wat heb je nodig om gelukkig te zijn?

25 minuten

8-12 jaar

Introductie

2. Hoe is het om te moeten vluchten?

25 minuten

6-12 jaar

Introductie

3. Wat is er precies aan de hand?

10 minuten

10-12 jaar

Kern

4. Waar komen de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen vandaan?

25 minuten

8-12 jaar

Kern

5. Hoe kunnen de smurfen helpen?
(kennismaking met de 17 doelstellingen)

25 minuten

6-12 jaar

Kern

6. Werken aan een goede gezondheid en welzijn

25 minuten

6-12 jaar

Kern

7. Streven naar goed onderwijs en goede jobs

50 minuten

6-12 jaar

Kern

8. Strijden tegen armoede

25 minuten

8-12 jaar

Kern

9. Werken aan een veilige en eerlijke wereld

25 minuten

10-12 jaar

Kern

10. Inzetten op duurzaamheid

25 minuten

6-12 jaar

Kern

11. Werken aan een goed milieu

50 minuten

8-12 jaar

Verwerking

12. Wat nu?

25 minuten

6-12 jaar

Verwerking

13. Wij voeren mee campagne!

25 + 50 minuten

6-12 jaar

Verwerking

14. The Smurf Experience

150 minuten

6-12 jaar

Verwerking

15. Wij geven het goede voorbeeld

25 minuten
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Handleiding: aanpak van de activiteiten
Introductie
1. Wat heb je nodig om gelukkig te zijn?

6-12 jaar

duur

25 minuten

materiaal

• kopieerblad 1.1, 1.2 of 1.3 voor elke leerling (kies het gepaste niveau voor uw klas)
• voor de uitbreiding: allerlei voorwerpen en drie hoepels

voorbereiding

Print en kopieer het werkblad. Verzamel de voorwerpen en leg ze in de kring.

doel

De leerlingen denken bewust na over welke elementen in hun leven ervoor kunnen
zorgen dat ze gelukkig zijn.

Begin een klasgesprek met de vraag ‘Wat is gelukkig zijn?’. Zeg de kinderen dat er geen foute antwoorden zijn en dat de kinderen ook aan elkaar
vragen mogen stellen. Als het gesprek stilvalt, of
als de kinderen te veel afdwalen, kunt u met deze
vragen de draad weer oppikken:
• Is gelukkig zijn belangrijk?
• Hoe zie je aan iemand of hij gelukkig is?
• Ben je over het algemeen gelukkig in je leven?
• Is het voor sommige mensen gemakkelijker om
gelukkig te zijn dan voor anderen? Hoe zou dat
komen?
De kans is groot dat vrij spontaan de vraag ‘Wat
maakt je gelukkig?’ of ‘Wat heb je nodig om gelukkig
te zijn?’ volgt. Als dat niet zo is, stelt u de vraag zelf.
Deel dan de werkbladen uit en laat hen in groepjes
van twee of drie de bladen invullen. Ga bij elk groepje eens langs om over hun beslissingen te praten.

Wat ze uiteindelijk invullen, is minder van belang dan
dat ze er bewust over nadenken en er met elkaar
over praten.

Tip
Benadruk het belang van wederzijds respect.
De ene kan zich bijvoorbeeld geen leven
indenken zonder muziek, terwijl de andere dat
perfect kan missen. Het is belangrijk dat de
leerlingen voor hun
mening durven uit
te komen.

Uitbreiding
Met de jongere leerlingen is het fijn om de vraag concreet te maken. Verzamel allerlei voorwerpen: zeep,
hoofdkussen, gsm, (speelgoed)geld, koptelefoon, tandenborstel, brood of beschuiten, flesje water, juweel, schoenen, leerboek, lamp (staat voor licht/elektriciteit), speelgoedauto, speelgoedhuis (staat voor een woonplaats/onderdak), papieren hartje (staat voor liefde/vriendschap), dvd, pleister of leeg doosje medicijnen ...
Leg de voorwerpen in het midden en leg er drie hoepels rond. Geef de kinderen de opdracht om te
sorteren: hoepel 1: nodig om te overleven; hoepel 2: helpt om gelukkig te leven; hoepel 3: kan eigenlijk
gemist worden. Duid telkens een kind aan dat een voorwerp mag kiezen om in een hoepel te leggen. Ze
leggen ook uit waarom ze het in die hoepel leggen. Er zijn geen foute antwoorden, maar de leerlingen
moeten wel bewuste keuzes maken.
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2. Hoe is het om te moeten vluchten?

8-12 jaar

duur

25 minuten

materiaal

• kopieerblad 2.1 voor elke leerling
• kopieerblad 2.2 één keer per vier leerlingen
• kookwekkertje of timer

voorbereiding

Print en kopieer de werkbladen. Schrijf bovenaan op elk werkblad een nummer:
vier keer 1, vier keer 2 enzovoort, tot alle werkbladen genummerd zijn. Schik de
werkbladen dan willekeurig, zodat dezelfde nummers niet bij elkaar zitten. Knip de
kaartjes van kopieerblad 2.2 uit.

doel

De leerlingen beelden zich in hoe het is om te moeten vluchten.

(bijna) alles zouden willen meenemen. Het is vooral
belangrijk dat er naar elkaar geluisterd wordt. Geef
elk groepje de kaartjes van kopieerblad 2.2 en zet de
timer op 10 minuten. Geef de leerlingen de kans om
met elkaar in discussie te gaan, maar grijp in als er
ruzie ontstaat.
Als de timer afgaat, is de oefening voorbij. Leerlingen
die bijna klaar zijn, kunnen het nog even afwerken.
Het is niet erg als de leerlingen er niet volledig uitgeraakt zijn, ze schrijven dan gewoon op waar ze het
wel al over eens waren.
Laat ten slotte iedereen nog de laatste vraagjes invullen en haal de werkbladen weer op.

Deel de werkbladen uit. De leerlingen lezen het
stripje en denken al kort na over de vraag. Daarna
zoeken ze de leerlingen die hetzelfde nummer op
hun blad hebben en gaan in groepjes van vier samenzitten.
Vertel hen dat ze zich moeten inbeelden dat het hier
onveilig is. Dat ze zo snel mogelijk moeten vluchten, terwijl ze nog niet weten waar ze heen gaan. In
hun groepje moeten ze gezamenlijk overeenkomen
welke spullen ze zullen meenemen in hun rugzak.
Van de 15 kaartjes mogen ze er 8 uitkiezen. Ze
krijgen daar 10 minuten voor. Benadruk dat er geen
foute antwoorden zijn, want dat ze waarschijnlijk

3. Wat is er precies aan de hand?

6-12 jaar

duur

10 minuten

materiaal

• digitaal schoolbord of groot scherm (en internetverbinding)
• de vertaling van de film in de bijlage

voorbereiding

Bekijk de film ‘The World’s Largest Lesson’ op https://vimeo.com/138852758.
Zo kunt u anticiperen op mogelijke vragen die u van uw leerlingen verwacht.

doel

De leerlingen krijgen een beeld van de problematiek en wat het opzet is van de
duurzame doelstellingen.

• Er wordt gezegd dat er genoeg van die dingen
zijn voor iedereen. Wat is dan het probleem?
(We verspillen water, energie, grondstoffen.
Het is niet gelijk verdeeld: er zijn bv. mensen
met amper toegang tot drinkbaar water.)
• Welke organisatie heb je in het filmpje gezien?
(De Verenigde Naties.)

Laat de film aan de leerlingen zien. Opgelet, de film
is in het Engels. De vertaling vindt u in de bijlage. Die
kunt u met de leerlingen lezen voor of na de voorstelling van de film. Praat met de leerlingen over de
film, aan de hand van deze vragen:
• Wat is er zo bijzonder aan de planeet aarde?
(water, zuurstof, juiste temperatuur ...)
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steld. Tegen wanneer willen ze die doelstellingen halen? (2030)
• Wat moet er eerst gebeuren zodat zo veel mogelijk mensen meewerken aan het halen van die
doelstellingen? (De doelstellingen bekendmaken,
ervoor zorgen dat iedereen ze kent.)
En dat is wat de smurfen goed begrepen hebben!
Ook zij willen meewerken aan de doelstellingen en
daarom zullen zij ze aan jullie voorstellen ...

• Wat zijn de Verenigde Naties? (Een organisatie
van 193 landen, die voor problemen op de hele
wereld oplossingen zoekt, waarbij niemand
grote nadelen ondervindt. Ze streven naar
vrede en hebben ook de Rechten van de Mens
vastgelegd.)
• Ze hebben een plan bedacht om de grote problemen van nu op te lossen, en daar vragen ze
hulp voor. Ze hebben 17 doelstellingen opge-

Kern
4. Waar komen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vandaan?

10-12 jaar

duur

25 minuten

materiaal

• kopieerblad 4.1 één keer voor de klas
• minimaal vier computers of tablets met internetverbinding,
OF kopieerblad 4.2 voor elke leerling
• kladbladen

voorbereiding

Print het knipblad. Knip de vragen uit en plak ze elk apart op een groot blad. Print
en kopieer eventueel het krantenartikel. Maak een grote tafel waar de hele klas
rond kan, of maak plaats op de grond waar iedereen in een kring kan zitten.

doel

De leerlingen leren gericht informatie opzoeken. De leerlingen begrijpen waar de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vandaan komen.

Leg de bladen met de vragen in het midden.
Verdeel de leerlingen in groepjes. Geef ieder
groepje een vraag.
Als u over computers met internetverbinding
beschikt, is het interessant om de leerlingen in
groepjes de antwoorden op de vragen te laten
opzoeken. Zo leren ze de juiste zoektermen te
bedenken en leren ze in te schatten op welke sites
de meest betrouwbare informatie staat.
Ze gebruiken kladbladen om hun antwoorden op
te noteren.
Als u niet over computers met internetverbinding beschikt, geeft u aan iedere leerling het
krantenartikel.

Bijna alle landen zijn er lid van. Zij willen vrede en
veiligheid en een goede leefomgeving voor alle mensen op aarde.
2. Wie stelden de Millenniumdoelstellingen op? In
welk jaar werden ze ondertekend? Tegen wanneer moesten de doelstellingen behaald zijn?
De Verenigde Naties stelden de Millenniumdoelstellingen op. In het jaar 2000 werden ze ondertekend
door regeringsleiders van 189 landen. De doelstellingen moesten tegen het jaar 2015 behaald zijn.
3. Hoeveel Millenniumdoelstellingen waren er? Wat
hielden ze in?
1. Geen extreme armoede en honger meer
2. Basisonderwijs voor alle kinderen
3. Gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen
4. Verminderen van kindersterfte
5. Verbeteren van gezondheid van moeders
6. Het bestrijden van ziekten
7. Beschermen van een duurzaam leefmilieu
8. Wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling

1. Wat zijn de VN? Waarom werd de VN opgericht?
De VN is de afkorting van de Verenigde Naties. De
VN werd opgericht na de Tweede Wereldoorlog en
is de grootste internationale organisatie ter wereld.
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4. Waarom werden er in 2015 na de Millenniumdoelstellingen nieuwe doelstellingen opgesteld?
Hoe heten die doelstellingen? Tegen welk jaar
moeten ze gehaald worden?
Lang niet alle doelstellingen werden gehaald, ondanks het feit dat er wel al veel vooruitgang was geboekt. Daarbij was de wereld ondertussen veranderd
en waren er nieuwe problemen bijgekomen. Daarom
heeft men de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
opgesteld. Die moeten in 2030 gehaald worden.
5. Wat is duurzame ontwikkeling?
Een verbetering van de levensomstandigheden voor
iedereen, zonder schade toe te brengen aan de
planeet of aan mensen nu en in de toekomst. We
maken een goede wereld voor ons, en voor alle gene-

raties die nog moeten komen. De veranderingen moeten rekening houden met de natuur, de economie en
de samenleving. Als die drie aspecten geen nadelen
ondervinden spreken we van duurzame ontwikkeling.
6. Wat hebben de smurfen ermee te maken?
De smurfen willen de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen grote bekendheid geven over de hele
wereld.
Als de leerlingen de antwoorden gevonden hebben,
mogen ze het grote blad aanvullen met hun informatie. Ze mogen zelf kiezen hoe ze het uitwerken:
een doorlopende tekst, een mindmap, een schema
... Ze kunnen er ook illustraties in verwerken als ze
dat willen, door afbeeldingen af te drukken of zelf
te tekenen.

5. Hoe kunnen de smurfen helpen?

8-12 jaar

duur

25 minuten

materiaal

• kopieerblad 5.1 voor elke leerling + één keer extra, vergroot tot A3

voorbereiding

Print het blad en kopieer het voor elke leerling.
Print het één keer in A3-formaat en knip de afbeeldingen uit.

doel

De leerlingen kunnen zich inleven in wereldproblemen.
De leerlingen ontdekken de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties met behulp van de smurfen.

Geef elke leerling een blad. Spreek een probleem uit
en laat de leerlingen zoeken naar de bijbehorende
doelstelling. Wanneer ze het denken gevonden te
hebben, mogen ze hun vinger opsteken. U duidt één
leerling aan die de doelstelling mag komen zoeken
tussen uw kaartjes. Wanneer het juist is, hangt u het
aan het bord en benoemt u het.
• (doelstelling 13 ): De aarde blijft opwarmen en
dat is niet goed voor het milieu.
• (doelstelling 6 ): Niet iedereen heeft toegang
tot genoeg drinkbaar water. De voorraad water
vermindert, terwijl er drinkbaar water verspild
wordt.
• (doelstelling 2 ): Op veel plaatsen in de wereld
zijn er mensen die honger lijden.
• (doelstelling 1 ): Meer dan 700 miljoen mensen
leven nog steeds in extreme armoede.
• (doelstelling 14 ): Veel vissoorten zijn met
uitsterven bedreigd, bv. door overbevissing of
vervuild water.

• (doelstelling 10 ): Er is een grote ongelijkheid
tussen en in verschillende landen. Vaak worden
mensen anders behandeld, omdat ze een andere afkomst hebben.
• (doelstelling 3 ): Er zijn mensen die niet de
medicijnen en de hulp krijgen die ze moeten
hebben om gezond te zijn.
• (doelstelling 16 ): Er zijn veel oorlogen en ruzies
op de wereld, en er zitten onschuldige mensen
in de gevangenis. 1 op de 10 kinderen leeft in
gebieden waar conflicten zijn.
• (doelstelling 5 ): In veel landen mogen meisjes
en vrouwen minder dan jongens en mannen.
• (doelstelling 7 ): Sommige mensen hebben
geen elektriciteit of gas, en vaak is groene,
duurzame energie duurder dan vervuilende,
niet-duurzame energie.
• (doelstelling 4 ): Niet alle kinderen op de
wereld kunnen naar school, vaak omdat ze
moeten gaan werken.
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Tip

• (doelstelling 8 ): Meer dan 200 miljoen mensen
zijn werkloos en leven daardoor in armoede.
Veel jobs zijn nog slecht betaald en moeten in
slechte omstandigheden gebeuren.
• (doelstelling 11 ): Veel mensen leven in onveilige steden met gebouwen in zeer slechte staat.
• (doelstelling 15 ): Er worden veel bossen gekapt, en door de klimaatopwarming veranderen
grote gebieden in woestijn, waardoor veel landdieren het moeilijk krijgen om te overleven.
• (doelstelling 12 ): Er wordt niet efficiënt met
productie en consumptie omgegaan. Zo wordt
een derde van het voedsel bijvoorbeeld uiteindelijk weggegooid. Ook energie en water
worden verspild en we creëren te veel afval.
• (doelstelling 17 ): Er wordt te weinig samengewerkt om te bouwen aan een goede toekomst.
• (doelstelling 9 ): Basisvoorzieningen zoals
straten, rioleringen, technologie, communicatiemogelijkheden en dergelijke zijn in veel
landen niet in orde.
Werken aan een goede gezondheid en welzijn
2

3

6

5

Streven naar goed onderwijs en
goede jobs
4

Werken aan een veilige en
eerlijke wereld

In de volgende activiteiten worden de 17
doelen in groepjes aangeboden. U hoeft ze
niet allemaal aan bod te laten komen als u het
omwille van de tijd of het niveau te moeilijk
acht. Om de betrokkenheid van de kinderen te
vergroten, kunt u met hen overleggen welke
onderdelen ze graag willen uitdiepen.

1

10

8

Inzetten op duurzaamheid
7

Strijden tegen armoede

9

11

12

17

Werken aan een goed milieu
13

14

15

15

Uitbreiding
De Verenigde Naties ontwikkelden het ‘Go Goals!’ bordspel, dat kinderen helpt om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te begrijpen. Ze ontdekken hoe de doelstellingen hun leven beïnvloeden en hoe
ze zelf mee kunnen helpen. U kunt het spelpakket downloaden via: http://go-goals.org/nl.

6. Werken aan goede gezondheid en welzijn

6-12 jaar

duur

25 minuten

materiaal

• kopieerblad 5.1 één keer in kleur en vergroot op A3

voorbereiding

Print het blad en knip de kaartjes uit. Houd doelstelling 2, 3 en 6 apart.

doel

De leerlingen zien in dat een goede gezondheid belangrijk is. De leerlingen beseffen
dat welvaart ongelijk verdeeld is.
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• Wat doe je als je dorst hebt?
• Waar in huis kun je altijd water vinden?
(Water dat uit de kraan komt.)
• Wat doe je als je naar het toilet moet?
• Wat doe je nadat je naar het toilet bent geweest? (Doorspoelen en handen wassen.)

De problemen die u gaat bespreken, kunnen bij sommige kinderen erg zwaar vallen. Zeg dat ze altijd bij u
terechtkunnen als ze vragen zouden hebben.
Ga in een kring zitten en zorg voor een rustige
sfeer. Houd een kringgesprek aan de hand van de
onderstaande vragen. Tussendoor legt u telkens het
bijbehorende doelstellingskaartje in het midden. Laat
de kinderen ook gerust eens van dichterbij kijken.
Voor de jongste kinderen: geef dan beknopte uitleg
bij het kaartje.
Voor de oudste kinderen: probeer de leerlingen zelf
het antwoord te laten geven op de vraag ‘Hoe komt
dat?’

Leg doelstelling 6 in het midden.
Sommige mensen hebben maar heel weinig
of geen proper drinkwater. Hoe komt dat? Er
zijn mensen die geen waterkraan hebben waar ze
wonen. Ze moeten soms uren stappen naar een waterput. Andere mensen hebben gewoon geen proper
water, omdat er geen degelijke water- en rioolleidingen zijn. Zij drinken vuil water. Er zijn heel veel
mensen die geen toilet hebben. Hun uitwerpselen
blijven dus in de buurt van hun woonplaats liggen.
Dat is niet gezond.

• Ben je al eens ziek geweest? Hoe voelde je je
dan?
• Als je heel ziek bent, heb je dan zin om te spelen?
• Wat heb je nodig als je ziek bent? (medicijnen,
rust, een bed, gezond eten, veel water ...)

Sluit het gesprek positief af door te vertellen dat er
al veel mensen zijn die hulp bieden. Regeringen en
organisaties proberen die problemen zo vlug en zo
goed mogelijk op te lossen. De kinderen zelf hoeven
geen oplossingen te bedenken, maar ze kunnen wél
dankbaar zijn voor wat ze hebben. Ze kunnen proberen om geen voedsel of water zomaar te verspillen,
en goed te zorgen voor hun gezondheid.

Leg doelstelling 3 in het midden.
Voor sommige mensen is het heel moeilijk
om de juiste behandeling te krijgen. Hoe
komt dat? Er zijn mensen die een hele dag moeten
wandelen om in een ziekenhuis te geraken. In die
ziekenhuizen is soms geen elektriciteit en zijn er
weinig medicijnen. Kleine kinderen in arme landen
krijgen niet de vaccinaties die ze moeten hebben.
Ook in landen waar mensen wel dichterbij dokters
en ziekenhuizen wonen, kunnen mensen soms geen
hulp krijgen, omdat ze het niet kunnen betalen.

Tip
Tijdens de uitstap naar Het Smurfenavontuur
vinden jullie meer informatie bij de kruiwagen
met bosbessen in het bos (Zaal 1) ( 2 , geen
honger), bij de halters van Potige Smurf in
het dorp (Zaal 2) ( 3 , goede gezondheid en
welzijn) en bij de emmer in het dorp (Zaal 2)
( 6 , schoon water en sanitair).

• Heb je al eens honger gehad? Wat gebeurt er
dan met je lichaam? (Je buik knort, je voelt je
slap, je krijgt hoofdpijn ...)
• Kun je als je honger hebt, nog aan iets anders
denken?
• Is snoepen een goed idee als je honger hebt?
Leg doelstelling 2 in het midden.
Sommige mensen lijden elke dag honger.
Hoe komt dat? Dat kan zijn omdat de planten niet
goed groeien waar ze wonen, of omdat door oorlog
hun omgeving verwoest is. Maar ook hier hebben
mensen honger, omdat ze geen geld hebben om eten
te kopen. Er is voldoende eten op de aarde, maar
jammer genoeg wordt in rijkere landen een derde
van al het voedsel weggegooid.
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7. Streven naar goed onderwijs en goede jobs

6-12 jaar

duur

50 minuten

materiaal

•
•
•
•

voorbereiding

Print de dobbelsteen. Knip hem uit en vouw hem. Plak goed vast.

doel

De leerlingen zien in waarom onderwijs en jobs belangrijk zijn.

kopieerblad 7.1 één keer in kleur en bij voorkeur vergroot op stevig A3-papier
papier en pen voor één leerling
eventueel een computer om te typen
voor de jongste kinderen: veel blokjes of kleine voorwerpen in de vijf kleuren van
de dobbelsteen

Voor de jongste kinderen
Speel gezamenlijk het ‘schoolspel’. De bedoeling is
dat alle kinderen op het einde van het spel alles geleerd hebben. Dat doen ze eenvoudigweg door met
de dobbelsteen te gooien. De kleur die ze gooien,
krijgen ze in de vorm van een blokje. Verwoord
telkens hardop de betekenis van de kleur, zodat de
kinderen hun aandacht voor de inhoud niet verliezen. Benadruk dat het spel niet gedaan is tot iedereen alles heeft. Er is dus niet maar één winnaar.

Vraag aan de leerlingen of ze graag naar school gaan.
Wat vinden ze er leuk en minder leuk aan? Zouden
ze later graag een job hebben? Weten sommige kinderen misschien al wat ze graag willen worden?
Vertel dat er kinderen zijn die niet naar school kúnnen gaan. Er is geen school in de buurt, of ze mogen
niet naar school gaan, of ze moeten gaan werken in
de plaats van naar school te gaan. Akkoord, school is
niet altijd even leuk, maar het is wel belangrijk. Toon
de dobbelsteen en leg uit wat elke kant betekent:
•

: Op school doe je veel kennis op. Je leert
veel dingen, waardoor je zelf nieuwe dingen
kunt ontdekken en uitvinden.

•

: Op school leer je samenwerken met
anderen. Je hoeft heus niet altijd alles alleen te
doen. Samen zijn we sterk, want wat de ene
minder goed kan, daar is de ander weer heel
goed in. Je bouwt een netwerk op van vrienden
en leert de sterktes van anderen kennen.

•

: Op school ontdek je wat nuttige arbeid is.
Je leert problemen efficiënt aan te pakken en
dat werk nodig is om ergens te kunnen geraken.

•

: Op school leer je lezen en schrijven. Je
leert er ook andere talen, zodat je later met
andere mensen kunt communiceren.

•

: Op school krijg je zelfvertrouwen. Je leert
voortdurend bij en je weet ook dat je nooit alles
moet kunnen of weten. Je ontdekt waar je minder goed in bent, en waar je dus extra op kunt
oefenen. Maar je ontdekt er ook je talenten!

Speciale regels:
Als een kind het vraagteken gooit, mag hij zelf kiezen
wat hij wil leren – en dus welk kleurtje hij neemt.
Als een kind voor de tweede keer ‘samenwerken’
gooit, mag hij iemand aanduiden die ook al ‘samenwerken’ heeft. Ze slaan de handen in elkaar en zo
mag hij een kleur kiezen die de andere speler ook
heeft.

Voor de oudste kinderen
Ga samen in een kring zitten. Duid één leerling aan
als notulist. Die neemt papier en balpen – of eventueel een computer om te typen.
Om de beurt wordt er met de dobbelsteen gegooid.
Degene die gooit leest wat op de dobbelsteen staat
en bedenkt er een concreet voordeel bij. Bijvoorbeeld bij ‘kennis opdoen’ zegt hij dat iemand met
kennis een manier kan uitvinden om milieuvriendelijke verpakkingen te maken. Of bij ‘leren samenwerken’ zegt hij dat als hij een poster wil ontwerpen, hij
zijn vriend kan vragen om er een mooie tekening bij
te maken.
Bij het vraagteken mag gelijk welk voordeel genoemd worden, bijvoorbeeld ‘Door naar school te
gaan, word ik vaardig in het verkeer.’
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De notulist noteert alle voordelen die gezegd worden. Dat blad kunt u na afloop van het thema voor
elke leerling kopiëren om in hun bundel te steken.

Tip
Tijdens de uitstap naar Het Smurfenavontuur
vinden jullie meer informatie bij het boek
in het huis van Grote Smurf (Zaal 2) ( 4 ,
kwaliteitsonderwijs) en bij de hamer en het
aambeeld in het dorp (Zaal 2) ( 8 , eerlijk werk
en economische groei).

8. Strijden tegen armoede

6-12 jaar

duur

25 minuten

materiaal

• kopieerblad 8.1 één keer

voorbereiding

Print het kopieerblad en knip de prenten uit.

doel

De leerlingen weten dat welvaart oneerlijk verdeeld is in en tussen landen.
De leerlingen zien in dat geld waarde heeft.

• Koop je liever een stuk brood tegen de honger,
of een muts tegen de kou?
• Koop je liever een zeil tegen de regen, of een
pilletje tegen de hoofdpijn?
• Koop je liever een busticket naar huis, of een
flesje water tegen de dorst?
Vraag hun nu opnieuw of ze geld belangrijk vinden.
Zeg dat er overal op de aarde, zowel in verre landen
als heel dichtbij, mensen elke dag zulke keuzes moeten maken. Daarom is de strijd tegen armoede een
belangrijk onderdeel in de duurzame doelstellingen.

Geef de leerlingen een aantal dilemma’s. Laat alle
leerlingen plaatsnemen in het midden van de klas.
Hang aan de ene muur de prent van Smurfin en aan
de andere kant de prent van Grote Smurf. U zegt
telkens twee dingen waaruit ze moeten kiezen en
wijst elke keuze een smurf toe. De leerlingen verplaatsen zich dan naar de kant die zij kiezen.
• Heb je graag veel speelgoed, of heb je graag
een goede vriend?
• Zou je graag de lotto winnen, of ben je liever
gezond?
• Eet je het liefst in een duur restaurant of liever
met je familie thuis?
• Krijg je graag veel cadeautjes voor je verjaardag
of doe je liever iets leuks met je vrienden?
Vraag na deze dilemma’s aan de kinderen of ze geld
belangrijk vinden.
Heb je geld nodig om gelukkig te zijn? Laat de kinderen kort reageren.
Vertel hun dat ze nu een paar moeilijkere dilemma’s
zullen krijgen.

Tip
Tijdens de uitstap naar Het Smurfenavontuur
vinden jullie meer informatie bij
in
het huis van Grote Smurf (Zaal 2) ( 1 , geen
armoede) en bij de gevangenisbal bij Gargamel
(Zaal 5) ( 10 , ongelijkheid verminderen).
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9. Werken aan een veilige en eerlijke wereld

8-12 jaar

duur

25 minuten

materiaal

• kopieerblad 9.1 voor elke leerling

voorbereiding

Print en kopieer het werkblad.

doel

De leerlingen ontdekken wat stereotypen zijn. Ze leren dat er op de wereld mensen
gediscrimineerd worden en zien in dat dat oneerlijk is.

Praat eventueel nog even na. Leerlingen die graag
iets willen vertellen, moeten daar de kans toe krijgen, terwijl andere leerlingen met respect luisteren.
Maar er mag niemand geforceerd worden om te
praten. Als praten met de hele klasgroep moeilijk is,
kunt u hun de keuze laten. Wie er nog verder over
wil praten, kan in de volgende speeltijd even in de
klas blijven.

Deel de werkbladen uit. Laat de leerlingen de oefening maken.
Laat dan iemand de eerste alinea in de infokader
luidop lezen. Geef de leerlingen de ruimte om te
reageren. Hebben ze de oefening met stereotypen
ingevuld?
Wees alert voor gevoelige kinderen. Misschien zijn
er kinderen die zich aangevallen voelen door antwoorden van anderen. Leg uit dat stereotypen wel
ergens vandaan komen. Er zijn bijvoorbeeld meer
meisjes die dansen en meer jongens die voetballen.
Maar dat betekent helemaal niet dat het raar is als
jongens dansen of meisjes voetballen, het komt
gewoon minder vaak voor. Misschien zijn er meisjes
die niet gaan voetballen, net omdat er veel meer jongens zijn. En zo houden we zelf stereotypen in stand.

Tip
Tijdens de uitstap in Het Smurfenavontuur
vinden jullie meer informatie bij de wasdraad
in het dorp (Zaal 2) ( 5 , gendergelijkheid) en
bij de weegschaal in het huis van Grote Smurf
(Zaal 2) ( 16 , vrede, justitie en sterke publieke
diensten).

Lees zelf de twee laatste alinea’s voor. Zorg voor
een veilige sfeer in de klas, zeker als er kinderen
met een andere afkomst, een andere godsdienst, een
andere gezinssituatie, een ander uiterlijk, een fysieke
beperking e.d. aanwezig zijn. Maar ook minder zichtbare verschillen hebben de juiste zorg nodig.

10. Inzetten op duurzaamheid

6-12 jaar

duur

25 minuten

materiaal

• kopieerblad 4.2 voor elke leerling

voorbereiding

Print en kopieer het artikel als u dat nog niet gedaan heeft bij activiteit 4.

doel

De leerlingen ontdekken wat duurzaamheid inhoudt. De leerlingen kunnen het begrip duurzame ontwikkeling uitleggen aan de hand van concrete voorbeelden.
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Vertel dat jullie aan het leren zijn over de 17
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Er zijn ook
een aantal doelstellingen specifiek gericht op die
duurzaamheid. Daarom moeten we onderzoeken
wat het woord duurzaam precies betekent.
De leerlingen lezen het artikel in stilte. Nadien vraagt
u wie wil proberen om duurzaamheid in de context
van de doelstellingen in eigen woorden uit te leggen.
Duurzaamheid betekent dat wat we doen en maken,
voor een heel lange tijd kan blijven. Dat we geen
Energie
7

Industrie/
infrastructuur

grondstoffen opgebruiken, en geen schade toebrengen
aan de wereld – of indien nodig alleen tijdelijke schade
die altijd herstelbaar is. Om van duurzame ontwikkeling
te kunnen spreken, moeten we zorgen dat onze acties
op drie vlakken duurzaam zijn: voor de natuur, voor de
economie en voor de samenleving.
Schrijf op het bord de vijf doelstellingen die met
duurzaamheid te maken hebben naast elkaar:

Steden

Consumptie

11

12

Partnerschap
17

9

Bespreek samen met de leerlingen elke doelstelling
in combinatie met duurzaamheid. Schrijf de kernwoorden aan het bord, onder de doelstelling. Of
duid bij elke doelstelling een andere leerling aan die
vooraan op het bord komt noteren.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een schema,
dat tevens kan dienen als inspiratie. In uw klas kan
het er anders uitzien.

Energie

Industrie/
infrastructuur

Steden

Consumptie

Partnerschap

elektriciteit
gas
zon, wind, water
geen energie
verspillen

straten, sanitair,
riolering,
waterleidingen,
energie,
communicatie
(telefoon/
internet),
bedrijven met
jobs voor de
plaatselijke
bevolking

onderwijs,
gezonde lucht,
energie,
stabiele
gebouwen

natuur niet
‘plunderen’,
lokale producten (vervoer =
CO2-uitstoot),
seizoensproducten (diepvries =
energie), geen
voedsel verspillen, diersoorten
in stand houden

samenwerken,
dezelfde
doelstellingen
voor ogen, de
ene mag niet
‘ongedaan’
maken wat de
andere bereikt
heeft

Geef tot slot nog een goede
quote mee van Henry David
Thoreau (19e eeuwse Amerikaanse schrijver, onderzoeker en filosoof): ‘Wat
heb je aan een huis als je
geen degelijke planeet hebt
om het op te zetten?’

Tip
Tijdens de uitstap naar Het Smurfenavontuur vinden jullie meer
informatie bij de kaars op de tafel van Gargamel (Zaal 5) ( 7 , betaalbare
en duurzame energie), bij de blaasbalg in het huis van Grote Smurf
(Zaal 2) ( 9 , industrie, innovatie en infrastructuur), bij de serre in het
dorp (Zaal 2) ( 11 , duurzame steden en gemeenschappen), bij de taart
en de piano in het feestdorp (Zaal 9) ( 12 , verantwoorde consumptie en
productie en 17 , partnerschap om doelstellingen te bereiken).
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11. Werken aan een goed milieu

6-12 jaar

duur

50 minuten

materiaal

• kopieerblad 11.1, twee keer voor elke leerling
• wit papier, scharen, lijm en tekengerief

voorbereiding

Print en kopieer de werkbladen.

doel

De leerlingen weten wat klimaatopwarming is. Ze kunnen concrete voorbeelden
geven van de gevolgen van de klimaatopwarming.

Voor de oudste kinderen:
Een doordenkertje: waarom denk je dat doelstellingen als gezondheid, geen armoede en geen honger, gelijkheid en onderwijs belangrijk zijn, voordat
we de klimaatopwarming ten volle kunnen aanpakken? Zolang er mensen honger lijden, extreem
arm zijn, ongezond zijn of mishandeld worden, zijn ze
bezig met overleven, en kunnen ze zich niet met grotere problemen als het klimaat bezighouden. Iemand
die alleen maar vis te eten heeft, vindt overbevissing
op dat moment minder belangrijk dan zijn kinderen te
eten kunnen geven.

Leg het begrip klimaatopwarming uit op het niveau
van de kinderen.
Een klimaat is hoe het weer gemiddeld is op een plaats:
hoe warm het is, hoeveel regen er valt, hoe hard de wind
er waait enzovoort. Rond de aardbol zit een dekentje
van gassen: de atmosfeer. Die zorgt ervoor dat we
kunnen ademen, maar ook dat het op aarde niet heel
erg heet of verschrikkelijk koud wordt. Dat dekentje van
gassen zorgt dus voor klimaten waarin mensen, planten
en dieren kunnen wonen.
Maar de mensen produceren zelf nog andere gassen:
de gassen die uit de uitlaat van voertuigen komen
bijvoorbeeld, of uit de schoorstenen van fabrieken.
Een te grote hoeveelheid van die gassen brengt onze
atmosfeer uit balans, waardoor het klimaat langzaam
verandert. Daardoor wordt het op aarde steeds warmer en spreken we dus van klimaatopwarming.

Deel de werkbladen uit. Daarop kunnen de leerlingen zelf tekenen hoe de aarde er met of zonder
klimaatopwarming zou uitzien.
Eindig opnieuw met een positieve noot. Het is nog
niet te laat, maar het is wel belangrijk dat we hard
werken om de klimaatopwarming tegen te gaan.
Daarnaast is goed zorgen voor het milieu ook
belangrijk. Wij sorteren ons afval en maken de
natuur niet kapot. Ondertussen proberen slimme
wetenschappers andere, grotere dingen aan te
pakken, zoals auto’s uitvinden die minder schadelijke gassen uitstoten.

Tip
Tijdens de uitstap naar Het Smurfenavontuur
vinden jullie meer informatie bij de bezem in
het betoverde bos (Zaal 3) ( 13 , klimaatactie),
bij de waterpomp in het dorp (Zaal 2) ( 14 ,
leven in het water) en bij de kruiwagen in het
dorp (Zaal 2) ( 15 , leven op het land).
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Verwerking
12. Wat nu?

8-12 jaar

duur

25 minuten

materiaal

• kopieerblad 12.1 voor elke leerling
• kopieerblad 5.1, één keer in kleur, vergroot op A3

voorbereiding

Print en kopieer de werkbladen. Print het blad met de kaartjes op A3-formaat en
knip de afbeeldingen uit, als u dat nog niet gedaan heeft in activiteit 5.

doel

De leerlingen ontdekken dat mensen zich inzetten voor andere mensen, dieren en
planten, op allerlei manieren.

Deel de werkbladen uit. Laat een leerling de tekst
hardop lezen en maak klassikaal de oefening.
Laat de leerlingen bij elk verhaal uitzoeken bij
welke doelstellingen de verhalen passen. Gebruik
daarvoor de kaartjes van kopieerblad 5.1. U hoeft
onderstaande lijst niet perfect te volgen. Laat
vooral de redenering vanuit de leerlingen komen.
• Moestuin in de stad (vernieuwen)
doelstelling 9 : industrie, innovatie en
infrastructuur
doelstelling 11 : duurzame steden en
gemeenschappen
doelstelling 12 : verantwoorde consumptie
en productie
doelstelling 13 : klimaatactie
• Minder water toilet (uitvinden)
doelstelling 6 : schoon water en sanitair
doelstelling 11 : duurzame steden en

•

•

•

•

gemeenschappen
doelstelling 13 : klimaatactie
Jonge meisjes op school (campagne voeren)
doelstelling 4 : kwaliteitsonderwijs
doelstelling 5 : gendergelijkheid
Bananenplastic (uitvinden)
doelstelling 12 : verantwoorde consumptie
en productie
doelstelling 13 : klimaatactie
Plastic zakjes uit de zee (campagne voeren)
doelstelling 3 : goede gezondheid en welzijn
doelstelling 12 : verantwoorde consumptie
en productie
doelstelling 14 : leven in het water
App voor afvalplaatsen (vernieuwen)
doelstelling 3 : goede gezondheid en welzijn
doelstelling 8 : eerlijk werk en economische
groei

13. Wij voeren mee campagne!

6-12 jaar

duur

25 minuten + 50 minuten

materiaal

• kopieerblad 13.1, één keer in kleur en vergroot op A3
• post-its

voorbereiding

Print het overzichtsblad op A3-formaat. Als u bepaalde subthema’s liever weglaat,
knipt u de andere subthema’s uit om ze op een apart blad te plakken.

doel

De leerlingen spreken hun creativiteit aan om zelf een campagne op te zetten.

Bekijk samen het (al dan niet aangepaste) overzicht. Overloop de thema’s. Afhankelijk van welke activiteiten u
voordien al gedaan heeft, herhaalt of vertelt u klassikaal de inhoud van de subthema’s.
Geef alle leerlingen een post-it, waar ze hun eigen naam op mogen schrijven. De leerlingen kijken naar de the-
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koptervlucht voor, reageer enthousiast.
Na vijf tot tien minuten vraagt u de leerlingen om
de beste ideeën te bekijken en te evalueren of die
haalbaar zijn. Misschien vinden ze wel goede alternatieven voor geweldige, maar onhaalbare ideeën.
Luchtfoto’s op het internet zoeken om een helikoptervlucht te simuleren bijvoorbeeld.
Afhankelijk van de leeftijd helpt u elk groepje met de
concrete uitwerking van hun campagne. Ze maken
een lijst van de materialen die ze nodig hebben en
schrijven een concreet plan uit.

ma’s en plakken hun post-it bij het thema dat hen
het meest interesseert. Probeer groepjes van vier te
vormen. Het is niet belangrijk dat alle onderdelen
behandeld worden, wél dat de kinderen een onderdeel kiezen dat hen aanspreekt. Als de volledige klas
voor hetzelfde onderdeel kiest, kan dat dus ook.
De kinderen zullen nu campagne voeren rond het
gekozen onderdeel.

Voor de jongste kinderen
Praat eerst klassikaal over reclame. Wanneer zien of
horen de kinderen reclame? Als ze naar de televisie
kijken, als ze naar de radio luisteren, als ze filmpjes
bekijken op het internet ... Misschien zelfs in de
boekjes die ze lezen. Maar ook op straat is er reclame. Op posters, op bussen en andere voertuigen,
in etalages, iemand die foldertjes uitdeelt ... Heeft
er iemand al eens een gratis drankje of iets lekkers
gekregen? Ook dat is reclame!
Campagne voeren is zoals reclame maken, alleen
probeer je de mensen niets te verkopen. Je wilt hen
iets vertellen dat jij heel belangrijk vindt.
Brainstorm dan klassikaal over goede manieren om
campagne te voeren. Als er voldoende ideeën zijn,
gaan de kinderen in hun groepje de campagne vormgeven. U ondersteunt hen daarin zo goed mogelijk. Ga
bij elk groepje even meepraten om knopen door te
hakken. Stel samen met hen een materiaallijst op (bv.
posters, stiften ...) en schrijf in de agenda dat ze die
dingen bij de volgende activiteit moeten meenemen.

Tip
Bij groepjes waar de inspiratie minder vlot
komt, kunnen deze ideeën ter inspiratie
dienen:
• Maak smurfjes van klei of plasticine.
Schrijf doelen op kaartjes en verspreid de
smurfen met hun kaartjes in de school: op de
vensterbank, in de eetzaal, op de speelplaats,
op de trap, in de gymzaal ...
• Maak informatieposters waarop de
problemen staan en de manier waarop ze
aangepakt moeten worden.
• Verzin een toneelstuk over een doel en nodig
andere klassen en misschien ook ouders uit
om te komen kijken.
• Schrijf een mooi verhaal en maak er
tekeningen bij om er een boekje van te
maken.
• Wil je iets gedaan krijgen in de gemeente,
zoals bijvoorbeeld een oproep lanceren voor
een opruimdag op publieke plaatsen? Stel
een petitie op en verzamel handtekeningen
van mensen die dat ook belangrijk vinden.
Bezorg die aan het gemeentebestuur.

Voor de oudste kinderen
Ze mogen in groepjes van vier brainstormen over
hoe ze campagne zouden kunnen voeren. Begeleid
de groepjes en luister naar hun ideeën. In de eerste
fase van de brainstorm zijn er nog geen grenzen.
Alles is mogelijk. Al stellen de leerlingen een heli-

14. Het smurfenavontuur

6-12 jaar

duur

150 minuten

materiaal

• kopieerblad 14.1 of 14.2 voor elke leerling (kies het gepaste niveau voor uw klas)

voorbereiding

Kopieer de werkbladen. Regel de tickets en het vervoer naar Het Smurfenavontuur.
De informatie vindt u op www.smurfexperience.com/nl/.

doel

De leerlingen beleven plezier aan het deelnemen aan een activiteit. Ze kunnen zich
inleven in andere personages.
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De rode draad in deze smurfervaring is ‘Red de
planeet’. Het smurfendorp wordt namelijk bedreigd
door Gargamel. De leerlingen moeten Grote Smurf
helpen om de wrede plannen van Gargamel te stoppen. Het is niet zomaar een tentoonstelling, het is
een echte ervaring. Het parcours zit vol met technische snufjes en spectaculaire, verrassende effecten.

Laat de leerlingen de werkbladen invullen net voor
ze op uitstap vertrekken, zodat de 17 voorwerpen
op het werkblad nog vers in hun geheugen zitten.
Ga met de klas op uitstap naar Het Smurfenavontuur. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
zijn een gewichtig onderwerp. Om alle verkregen
informatie op een positieve manier te verwerken, is
dit de perfecte activiteit.

15. Wij geven het goede voorbeeld

6-12 jaar

duur

25 minuten

materiaal

• kopieerblad 15.1 voor elke leerling

voorbereiding

Kopieer de werkbladen. Leg het overzicht van activiteit 13 klaar.

doel

De leerlingen zien in dat ze zelf kunnen bijdragen aan een betere wereld.
Ze geven concrete voorbeelden van dingen die zij kunnen doen.

• Er wordt veel te veel voedsel verspild, ongeveer 1/3 van al het voedsel wordt weggegooid.
Niet te veel eten kopen.
• Niet iedereen wordt gelijk behandeld.
Opkomen voor anderen, iedereen gelijk behandelen.
• Het drinkbaar water is niet onuitputtelijk.
Geen water verspillen, voor de wc en de
wasmachine en voor het wassen van de auto/fiets
regenwater gebruiken.
• Het produceren van energie kost veel geld.
Geen energie verspillen: lichten uitdoen waar
niemand is, verwarming een graadje lager, geen
toestellen laten opstaan.
• Het vervoeren en bewaren van groenten en
fruit belasten het milieu.
Lokale groenten en fruit van het seizoen kopen.
Zelf groenten en fruit kweken; indien mogelijk,
een moestuintje maken.
• Er komt veel afval in de natuur terecht, waardoor planten en dieren ziek worden.
Afval vermijden (plastic zakjes weigeren, geen
individuele verpakkingen kopen).
Spullen hergebruiken, uitlenen uit de bibliotheek of tweedehands kopen.
Afval sorteren, opruimacties doen in de buurt.
• We eten meer vlees dan we nodig hebben en

Houd een kort gesprek over het bezoek aan The
Smurf Experience. Wat vonden de kinderen ervan?
Wat vonden ze het leukst? Wat vonden ze mooi
gemaakt? Wie heeft de 17 voorwerpen gevonden?
Deel het werkblad uit en laat de kinderen lezen wat
de bedoeling is. Hang het overzicht van activiteit 13
omhoog. Zeg dat de kinderen naar het overzicht
kunnen kijken om inspiratie op te doen. Welke
dingen kunnen ze zelf doen? Ze geven klassikaal antwoord. Schrijf hun tips beknopt op het bord.

Voor de jongste kinderen
Na afloop mogen de kinderen een of twee tips uitkiezen, waar zij op willen gaan letten. Dat schrijven
of tekenen ze op hun blad.
Voor de oudste kinderen
Na afloop maken de kinderen een top vijf – indien er
veel inspiratie was zelfs een top tien – van waar zij
op willen gaan letten.
Als het moeilijk op gang komt, kunnen ze op hun
blad kijken voor inspiratie. Ook hier vindt u enkele
aanzetten die kunnen leiden tot doelstellingen.
• Auto’s en andere voertuigen stoten schadelijke gassen uit ...
Meer stappen of fietsen, of gebruikmaken
van het openbaar vervoer.

17

Tot slot nog een tip voor u als leerkracht: u bent
een voorbeeldfiguur voor de kinderen. Zelfs buiten
de lessen zullen kinderen naar u opkijken en uw
gedrag kopiëren. Zelf het goede voorbeeld geven
is dus heel belangrijk. In naam van de hele planeet:
bedankt voor uw bijdrage!

vlees eten is erg milieubelastend.
Minder vlees eten, af en toe een vegetarische
maaltijd nemen.
• Sommige goedkope producten zijn gemaakt
in landen waar mensen en kinderen uitgebuit
worden.
Producten van eerlijke handel kopen.
• Zieke mensen verzorgen kost veel geld aan de
maatschappij.
Zelf goed voor je eigen gezondheid zorgen,
gezonde dingen eten en letten op je hygiëne.
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Wat heb je nodig om gelukkig te zijn?

Kijk goed. Wat heb
je echt nodig? Trek
er een kring rond.
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Wat heb je nodig om gelukkig te zijn?
Kijk naar de woordjes. Welke dingen heb je echt nodig om
gelukkig te kunnen leven? Kleur ze rood. Welke dingen heb
je eigenlijk niet nodig? Kleur ze blauw. Dingen waar je over
twijfelt, kleur je geel.

eten

geld

onderwijs

sport

muziek

medicijnen

drinken

televisie

proper
water

drone

boeken

elektriciteit

juwelen

onderdak

natuur

ski’s

vriendschap

(planten en dieren)

Vergelijk je ingevuld blad met een vriend.
Kies één woord uit waarover jullie het niet eens zijn.
Vul de zinnen hieronder in.
Ik kleurde het woord in het .....................................................................
omdat . .. .. .. .. .. .. .. .. ...............................................................................................................
. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..............................................................................................................

Mijn vriend kleurde het woord in het ...........................................
omdat . .. .. .. .. .. .. .. .. ...............................................................................................................
. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..............................................................................................................
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Je mag het best oneens zijn
met elkaar!
Er rustig over praten maakt
het interessant.
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Wat heb je nodig om gelukkig te zijn?
Schrijf in de wolkjes
dingen die je nodig hebt
om gelukkig te kunnen
leven.

Vergelijk je blad met een vriend.
Kies één woord uit dat je vriend opschreef en jij niet. Leg uit waarom.
. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .................................................................... ...................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . .

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

Kies één woord uit dat jij opschreef en je vriend niet. Leg uit waarom.
. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .................................................................... ...................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .................................................................... ...................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . .
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Wat neem je mee als je moet vluchten?

Gelukkig, het was
maar een nachtmerrie.
Maar wat als het echt
gebeurt? Wat neem ik
dan mee?

Schrijf hieronder de dingen op die je in groep beslist hebt.
Nemen we mee: ............................................................................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .................................................................... ..................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . .

Nemen we niet mee: ............................................. ...................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......................................................................................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . .

Wat vond je van de opdracht? Schrap telkens wat niet past.
• De meningen in de groep waren eerder dezelfde / eerder verschillend.
• Het overleggen gebeurde eerder kalm / eerder onrustig.
• Het was eerder gemakkelijk / eerder moeilijk om samen keuzes te maken.
• Ik voel me eerder goed / eerder slecht bij de keuzes die we gemaakt hebben.
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Knipblad: Wat neem je mee als je moet vluchten?

je huisdier

zeep en een tandenborstel

papier en balpen

brood

een boek

drinkwater

een verrekijker

een landkaart

geld en identiteitskaart

een paraplu

een warme jas en muts

een gsm

een tent

een handdoek

medicijnen
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Knipblad: Waar komen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vandaan?

1)

Wat zijn de VN? Waarom werd
de VN opgericht?

2)

Wat zijn de
Millenniumdoelstellingen?
In welk jaar werden ze
ondertekend? Tegen wanneer
moesten de doelen behaald zijn?

3)

Hoeveel
Millenniumdoelstellingen waren
er? Wat hielden ze in?

4)

Waarom werden er in 2015 na de
Millenniumdoelstellingen nieuwe
doelen opgesteld? Hoe heten die
doelen? Tegen welk jaar moeten
ze gehaald worden?

5)

Wat is duurzame ontwikkeling?

24

d 4.2

la
Kopieerb

Het kan beter!
De VN werd opgericht in 1945 – net na de Tweede Wereldoorlog, en is de grootste internationale organisatie.
Bijna alle landen in de wereld zijn er lid van. Haar taak is om de vrede en de veiligheid in de wereld te bewaken en
om problemen te helpen oplossen die ons allemaal raken. Ze richtte het Hoog Commisariaat voor de Rechten van
de Mens op en ziet erop toe dat die worden nageleefd. Ze ondersteunen landen om er samen aan te werken.

De Millenniumdoelstellingen
1. Het uitbannen van extreme armoede
en honger
2. Het bereiken van een universele basiseducatie
3. Het bevorderen van gelijkwaardigheid van
mannen en vrouwen; het versterken van
de positie van vrouwen
4. Het verminderen van kindersterfte
5. Het verbeteren van gezondheid van moeders
6. Het bestrijden van hiv/aids, malaria en andere
ziekten
7. De bescherming van een duurzaam leefmilieu
8. Het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling

In het jaar 2000 kwamen vertegenwoordigers van de
lidstaten – op dat moment 189 landen – samen om de
Millenniumverklaring te ondertekenen. De Millenniumverklaring bestond uit acht doelstellingen, waarbij
de krachten gebundeld werden om onder andere
armoede en honger te stoppen, ziektes te bestrijden,
gendergelijkheid te promoten en meer kinderen toegang te geven tot basisonderwijs.
De doelstellingen moesten in het jaar 2015 behaald
zijn. Ondanks het feit dat er in die vijftien jaar wel veel
vooruitgang is geboekt, is er nog aardig wat werk. De
lidstaten rapporteren geregeld hun stand van zaken aan
de VN. De organisatie bekijkt de vooruitgang en beoordeelt in hoeverre de doelstellingen gehaald worden.

In 2015 moesten de regeringen toegeven dat ze hard moesten blijven werken aan de doelstellingen, want de meerderheid van de doelstellingen was niet bereikt. Ondertussen is de wereld ook veranderd en zijn er nieuwe problemen bijgekomen waar oplossingen voor gezocht moeten worden. Veel mensen over de hele wereld – meer dan 1
miljard mensen – leven bijvoorbeeld nog steeds in armoede en vele anderen worden gediscrimineerd en ongelijk en
oneerlijk behandeld.
Jarenlang werd er binnen de VN gediscussieerd over wat de belangrijkste problemen zijn die de komende vijftien
jaar moeten worden aangepakt, dus van 2016 tot 2030. Die problemen zijn bijvoorbeeld het stoppen van extreme
armoede, basisonderwijs voor alle kinderen, gelijke kansen voor iedereen, en een betere aanpak van het produceren
en consumeren, om de planeet schoner en gezonder te maken.
Duurzame ontwikkeling is verandering die de levensomstandigheden van de mensen overal verbetert, zonder
schade toe te brengen aan de bronnen die we gebruiken. De ontwikkeling is NIET duurzaam als we alle bronnen nu
opgebruiken, zodat er niets meer overblijft voor de volgende generaties. De veranderingen moeten rekening houden
met de natuur, de economie en de samenleving. Als die drie aspecten geen nadelen ondervinden, spreken we van
duurzame ontwikkeling. Stel jezelf de vraag: kan ik dit steeds opnieuw blijven doen, zonder dat er iets ‘op’ geraakt of
mensen nu of op lange termijn schade ondervinden? Als je antwoord ja is, is het duurzaam. Duurzame ontwikkeling
is samen groeien en beter worden met respect voor het milieu. Om tot duurzame ontwikkeling te komen, moeten we samenwerken. Regeringsleiders hebben een grote verantwoordelijkheid, maar ook wij moeten inspanningen
leveren. Het belang van de duurzaamheid bekendmaken is één voorbeeld. Opkomen voor kansarmen kunnen wij
ook, net als respect tonen voor het milieu, en geen water en energie verspillen. Misschien kunnen we samen ook wel
creatieve oplossingen bedenken om afval te verminderen of voedselverspilling tegen te gaan?
Ook de smurfen steunen de doelstellingen voor honderd procent. De smurfen? Inderdaad! Ze zingen graag leuke
liedjes en leiden een vrolijk leven, maar ze zijn pas echt gelukkig als iedereen genoeg te eten heeft en zonder zorgen
leeft. Daarom willen ze de doelstellingen grote bekendheid geven over de hele wereld. Smurfen zijn dan misschien
wel klein, ze kunnen een groot verschil maken om van onze wereld een gelukkige plek te maken.
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Hoe kunnen de smurfen helpen?
De smurfen hebben een goed en gelukkig leven in hun
dorp. Maar ze zijn pas écht gelukkig als iedereen genoeg te
eten heeft en gelukkig kan zijn. Toen ze over de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen hoorden, wilden ze graag helpen!
geen armoede

geen honger

goede gezondheid
en welzijn

kwaliteitsonderwijs

gendergelijkheid

schoon water en
sanitair

betaalbare en
duurzame energie

eerlijk werk en
economische groei

industrie, innovatie
en infrastructuur

ongelijkheid
verminderen

duurzame steden en
gemeenschappen

verantwoorde consumptie en productie

klimaatactie

leven in het water

leven op het land

vrede, justitie en
sterke publieke
diensten

partnerschap om
doelstellingen te
bereiken

26

d 7.1

la
Kopieerb

Streven naar goed onderwijs en goede jobs
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Strijden tegen armoede
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Werken aan een veilige en eerlijke wereld
Kleur de symbolen voor
man en vrouw in een
verschillende kleur in.
Kijk naar de smurfen.
Lijkt je wat hij doet
meer iets voor een man
of een vrouw?
Omcirkel dat met die
kleur.

man

vrouw

Een stereotype is een beeld dat we hebben van een groep mensen.
Een cliché dat overdreven is. Bijvoorbeeld: alle Belgen drinken bier, of alle vrouwen
huilen gemakkelijk. Dat is natuurlijk niet waar, want iedereen is anders.
Toch komt stereotiep denken nog vaak voor. Kijk maar naar de oefening hierboven.
Heb jij stereotiep gedacht?
Maar niet alle stereotypes zijn onschuldig of grappig. In veel gebieden mogen
meisjes bijvoorbeeld niet naar school, gewoon omdat ze een meisje zijn.
En het gebeurt ook dat mensen omwille van hun huidskleur een job niet krijgen,
gewoon omdat ze er anders uitzien.
Je hoeft je heus niet schuldig te voelen als je soms stereotiep denkt. Maar wees je
er wel van bewust en probeer iedereen gelijk te behandelen. Je mag ook gerust
opkomen voor jezelf, als je niet akkoord gaat met hoe je behandeld wordt.
Praat er dan over met iemand die je vertrouwt.
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Werken aan een goed milieu

Bekijk de gevolgen van de klimaatopwarming. Knip uit wit papier vier
vierkantjes van precies 5 bij 5 cm. Leg de vierkantjes op de vakken. Teken
eerst wat er zou zijn zonder klimaatopwarming. Daarna wat er zou zijn met
klimaatopwarming. Bekijk de twee versies naast elkaar.

zonder
klimaatopwarming:
een goed bloeiende
moestuin
met
klimaatopwarming:
droog zand, bijna een
woestijn

zonder
klimaatopwarming:
proper water met
veel planten, vissen en
andere dieren
met
klimaatopwarming:
vuil water met weinig
planten en dieren
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Wat nu?
De aarde is maar een klein bolletje in de ruimte. Toch lijkt ze reusachtig van waar wij kijken ... omdat we erop wonen, natuurlijk. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen kunnen ook
reusachtig lijken. Onhaalbaar misschien. Maar als iedereen doet wat hij kan, kunnen we er
komen!
Met zo veel mensen op de planeet zijn er ook zo veel helpende handen!
Verbind deze hulp met de manieren om te helpen.

Een groep jongeren heeft een moestuin
gemaakt op een pleintje in de stad.

•

Een jongen heeft een toilet uitgevonden
dat maar de helft zoveel water verbruikt
bij het doorspoelen.

•

Een vrouw in een vluchtelingenkamp ging
met ouders van jonge meisjes praten en
overtuigde hen dan hun dochters naar
school moesten in plaats van te trouwen.

•

Een meisje heeft een soort plastic
uitgevonden die gemaakt is van
bananenschillen.

•

Twee meisjes hebben met petities de
overheid overtuigd om plastic zakjes te
verbieden, om de zee te beschermen.

•

Een groep jongeren gebruikt een
telefoon-app waarop mensen kunnen
aangeven waar afval verwijderd moet
worden.

•
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•

Uitvinden

•

Vernieuwen, slimme ideeën

•

Campagne voeren
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Wij voeren mee campagne!
Werken aan een
goede gezondheid en welzijn
2

3

6

Werken aan
een veilige en eerlijke wereld
5

Streven naar
goed onderwijs en jobs

16

4

8

1

Inzetten op
duurzaamheid
7

9

Strijden
tegen armoede

11
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12

17

10

Werken aan
een goed milieu
13

14

15

d 14.1

la
Kopieerb

17 doelstellingen, 17 dingen

Zoek de weg door de doolhof. Let op:
kies de weg met de 17 dingen die met
de doelstellingen te maken hebben.
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17 doelstellingen, 17 dingen
Elk voorwerp heeft
met een doelstelling
te maken. Kun jij ze
met elkaar verbinden?
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Wij geven het goede voorbeeld

Hé, daar! Weet je dat jullie later mee de
verantwoordelijkheid over onze planeet zullen dragen?
We hopen dat we jullie kunnen inspireren om later de
problemen samen aan te pakken. Maar ook nu kun je al
dingen doen. Schrijf of teken hier de dingen die jij kunt
doen om aan de doelstellingen te werken.

Dank je wel om
samen met ons
voor de planeet te
zorgen!
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The world’s largest lesson / ‘s Werelds grootste les
Excuseer … hallo! Heb je een minuutje? Dit is belangrijk, we hebben je hulp nodig.
Stel je voor dat je door de ruimte reist. Je bent op zoek naar intelligent leven. Je bent al
een tijd op reis want de ruimte is … heel ruim. Je hebt al miljoenen planeten gezien
zonder leven. Veel zuur, lava, dat soort dingen. Niet echt plekken waar je op vakantie kunt
gaan.
En dan zie je het: de aarde! Een piepklein eiland in de ruimte: een kleine vlek van water,
rotsen en grond, met een dunne sluier van lucht die we kunnen inademen. Er is misschien
leven ergens in de ruimte, maar hier op aarde is het overal. Op het land, in het water, in
de lucht – planten, insecten, vogels, vissen en alle soorten levende wezens. Sommige mooi,
andere ronduit raar. En mensen, miljarden mensen zoals jij en ik. Je weet wel: mooi en …
redelijk intelligent leven. Ik zeg het alleen maar.
Over het algemeen zijn we net als de rest van het leven op aarde. We ontstaan uit kleine
zaadjes en, onder de juiste omstandigheden, groeien op en worden volwassen. Om dat
te kunnen doen hebben we allemaal dezelfde dingen nodig. Nee, geen gsm’s, sneakers en
Facebook! Maar wel fris water, schone lucht en gezond eten. Zonder die dingen houden
we het niet lang vol, hoe slim onze telefoons ook zijn. Het goede nieuws is dat de aarde
genoeg heeft voor ons allemaal. Het slechte nieuws is … er staan een aantal problemen in
de weg.
Het eerste probleem is de klimaatopwarming. De manier waarop we nu op aarde leven is
schadelijk voor de dingen die we net nodig hebben om te leven. De brandstoffen die we
verbruiken verstikken de atmosfeer met gassen die we niet kunnen inademen. Schoon en
drinkbaar water raakt op, en een deel ervan wordt verspild aan dingen die we niet nodig
hebben. Al die dingen veranderen het weer. En dat is nog niet eens de helft.
Het tweede probleem is ongelijkheid. Sommige mensen op aarde hebben veel meer dan ze
nodig hebben. En de meeste mensen hebben lang niet genoeg. Veel mensen leven in verschrikkelijke armoede. Het is gewoon niet juist. Miljoenen mensen hebben geen toegang
tot de medicijnen of gezondheidszorg die ervoor zouden zorgen dat ze niet ziek worden.
Of die hen kunnen genezen als ze wel ziek worden. Op sommige plaatsen klagen kinderen
dat ze naar school moeten. Op andere plaatsen zijn er miljoenen anderen die helemaal niet
naar school kunnen. Is dat eerlijk?
Het ding is dat wij zelf die problemen veroorzaken. Dus we kunnen ze ook oplossen, als
we samenwerken en creatief denken.
Ik leg het uit. Als je erover nadenkt hebben alle levende dingen superkrachten. Vogels kunnen vliegen. Wij niet. Honden ruiken dingen die wij niet kunnen ruiken – wat niet altijd zo
36

slecht is. Planten absorberen gassen die wij niet kunnen inademen en maken er lucht van
die we wel kunnen inademen. Maar mensen hebben een kracht die andere wezens niet
hebben: wij zijn de meest creatieve wezens ooit. Onze hoofden zitten vol ideeën, en we
zijn ook goed in het maken van dingen. Met die kracht hebben we de wereld al verschillende keren veranderd en duizenden problemen opgelost. Dat kunnen we nu opnieuw doen.
Het goede nieuws is dat we een plan hebben. Een plan dat enkel kan slagen met jouw hulp.
Er is een organisatie in de wereld die de mensen van 193 landen vertegenwoordigt en die
zich volledig toewijdt aan het bewaren van de vrede en samenwerking tussen mensen. Je
hebt er misschien al van gehoord: de Verenigde Naties.
Zij hebben een tijd geleden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen aangekondigd. Dat
zijn 17 doelstellingen om de planeet te beschermen tegen de klimaatopwarming en om de
wereld veilig, eerlijker en rechtvaardiger te maken voor iedereen. We moeten die doelstellingen bereiken tegen 2030. Het geweldige aan het plan is dat we kunnen bijhouden
hoe we ervoor staan terwijl we bezig zijn. Om onszelf een schouderklopje te geven als we
het goed doen en … om harder ons best te doen als dat niet zo is. 2030 is niet zo ver weg,
dus we moeten er meteen aan beginnen. We kunnen veel doen als we samenwerken en
heel creatief te werk gaan.
Om te beginnen kunnen we de doelstellingen overal bekend maken. Zoek dus uit wat de
doelstellingen zijn en vertel het aan iedereen, en vraag aan iedereen om het door te vertellen aan anderen. Daarna – en dit is het spannende stuk – kijk of er iets praktisch is dat
je kunt doen om echt te helpen. Bijvoorbeeld, door geen voedsel, water of elektriciteit
verspillen, helpen we de planeet te beschermen. Of als we opkomen voor mensen die oneerlijk behandeld worden en elkaars rechten als mens respecteren, dat zou ook een groot
verschil maken.
Alles samen zijn er 17 doelstellingen. Er zijn dus veel verschillende manieren waarop je
kunt helpen. We hebben ook nieuwe ideeën nodig en nieuwe manieren om dingen te
doen. Wat als het niet uitmaakte of je een jongen of meisje was wanneer het gaat over hoe
veilig je je voelt, welke vrienden je hebt en plaatsen waar je heen kunt gaan? Wat als we
nieuwe manieren vonden om water schoon en drinkbaar te maken? Wat als we al ons afval
konden recycleren? Wat denk je dat we nog kunnen doen?
We leven allemaal op aarde en we zijn afhankelijk van de aarde om te kunnen leven. We
hebben zo veel verschillende culturen, maar we hebben maar één planeet. Als we zorg
dragen voor die planeet, en voor elkaar, en als we alles wat we produceren eerlijk en
duurzaam verdelen, dan vinden we hier alles wat we nodig hebben. Misschien vinden we
op een dag intelligent leven op een ander planeet.
Maar laten we ondertussen kijken hoe intelligent we het hierbeneden kunnen maken voor
ons allemaal – thuis, op aarde.
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en en leer

Eindterm

et

derwijsn

n per on
plandoele

1. Wat heb je nodig om gelukkig te zijn?

6-12 jaar

Eindtermen
ET NED 2.5
ET SV 1.6
ET SV 2
ET MM 1.1*

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister hanteren
als ze: vragen van de leerkracht in verband met een behandeld onderwerp beantwoorden.
De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren.
De leerlingen kunnen in functionele situaties een aantal verbale en niet-verbale gespreksconventies naleven.
De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uit.

ZILL
TOtg4

Mondeling en schriftelijk willen en durven communiceren en het nut daarvan
inzien

TOmn2

Een mondelinge boodschap overbrengen
• Spontaan vertellen (over gevoelens, ervaringen, gedachten, handelingen, verwachtingen)

TOmn3

Actief deelnemen aan een gesprek
• Klasgesprek

SEiv1

Zich inleven in anderen, andere standpunten en situaties, zonder de eigen identiteit te verliezen
• 2.5 - 12 Zich inleven in anderen in situaties die dicht bij de eigen belevingswereld liggen
- ervaren hoe men eenzelfde situatie op dezelfde wijze of anders kan beleven en er verschillend op kan reageren

IKid1

Basisvertrouwen ontwikkelen
• 5 - 12 Zich afhankelijk of onafhankelijk van anderen kunnen opstellen - een eigen mening
uitdrukken

OVSG
NL-SPR-GESPR-TV-02-03
NL-SPR-GESPR-TV-02-04
NL-SPR-GESPR-TV-02-07
WO-MNS-SV-2.3.5
WO-MNS-SV-2.3.6
WO-MNS-SV-2.3.7
WO-MNS-SV-2.4.2

De leerlingen kunnen zelfstandig een aantal gespreksconventies toepassen in een werkgesprek. (1e gr)
De leerlingen kunnen in gesprekken van gevarieerde aard een aantal vooropgestelde
gespreksconventies respecteren. (2e gr)
De leerlingen kunnen in gesprekken van gevarieerde aard gespreksconventies respecteren. (3e gr)
De leerlingen bieden de ander de mogelijkheid om te reageren zoals hij/zij het wil.
De leerlingen gaan op een spontane en respectvolle wijze om met leeftijdsgenoten.
De leerlingen kunnen voor een andere visie/mening waardering opbrengen en deze
uiten.
De leerlingen kunnen en durven voor hun eigen meningen en wensen op een begrijpbare en aanvaardbare wijze opkomen.

GO!
NED 1.1.3.51

Vragen van de leraar over een behandeld onderwerp binnen de verschillende leergebieden
beantwoorden:
• antwoorden op vragen om zich te oriënteren op een lesonderwerp;
• antwoorden op vragen die betrekking hebben op betekenissen;
• vrij letterlijk eigenschappen en kenmerken uit een context weergeven;
• vrij letterlijk gebeurtenissen, overeenkomsten en verschillen uit een context weergeven;
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• vrij letterlijk verbanden uit een context weergeven;
• kerngedachten uit een context weergeven.
Vragen van de leraar over een behandeld onderwerp binnen de verschillende leergebieden
beantwoorden:
• eigenschappen en kenmerken uit een context afleiden;
• gebeurtenissen, overeenkomsten en verschillen uit een context afleiden;
• verbanden uit een context afleiden.
In een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en
waarderingen spontaan uitdrukken.
Kritisch zijn en een eigen mening formuleren.

2. Hoe is het om te moeten vluchten?

8-12 jaar

Eindtermen
ET SV 1.6
ET SV 2
ET SV 3
ET MM 1.1*

De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren.
De leerlingen kunnen in functionele situaties een aantal verbale en niet-verbale gespreksconventies naleven.
De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.
De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uit.

ZILL
SErv3

Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel
• 5 - 12 Gericht samenwerken in duo of kleine groep - iets aan elkaar kunnen uitleggen voorstellen formuleren om tot een gezamenlijk antwoord te komen bij vragen

SEiv1

Zich inleven in anderen, andere standpunten en situaties, zonder de eigen identiteit te verliezen
• 2.5 - 12 Zich inleven in anderen in situaties die dicht bij de eigen belevingswereld liggen
- ervaren hoe men eenzelfde situatie op dezelfde wijze of anders kan beleven en er verschillend op kan reageren

IKid1

Basisvertrouwen ontwikkelen
• 5 - 12 Zich afhankelijk of onafhankelijk van anderen kunnen opstellen - een eigen mening
uitdrukken

TOmn3

Actief deelnemen aan een gesprek
• Gesprek in kleine kring of groep

OVSG
NL-SPR-GESPR-TV-02-04
NL-SPR-GESPR-TV-02-07
WO-MNS-SV-2.3.5
WO-MNS-SV-2.3.6
WO-MNS-SV-2.3.7

De leerlingen kunnen in gesprekken van gevarieerde aard een aantal vooropgestelde
gespreksconventies respecteren. (2e gr)
De leerlingen kunnen in gesprekken van gevarieerde aard gespreksconventies respecteren. (3e gr)
De leerlingen bieden de ander de mogelijkheid om te reageren zoals hij/zij het wil.
De leerlingen gaan op een spontane en respectvolle wijze om met leeftijdsgenoten.
De leerlingen kunnen voor een andere visie/mening waardering opbrengen en deze
uiten.
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De leerlingen kunnen en durven voor hun eigen meningen en wensen op een begrijpbare en aanvaardbare wijze opkomen.
De leerlingen kunnen samenwerken en samenspelen met anderen zonder onderscheid
van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.

GO!
WO 3.1.1.3
WO 3.1.1.28
WO 3.1.2.2

In een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en
waarderingen spontaan uitdrukken.
Kritisch zijn en een eigen mening formuleren.
Samenwerken met anderen in de groep, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht
of etnische origine.

3. Wat is er precies aan de hand?

6-12 jaar

Eindtermen
ET MM 2.4
ET MM 2.12
ET MM 2.15
ET WT 1.6
ET WT 1.16
ET WT 1.24
ET WT 2.18

De leerlingen kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende landen in de wereld als in België ongelijk verdeeld is.
De leerlingen zien in dat racisme vaak gebaseerd is op onbekendheid met en vrees voor het
vreemde.
De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven om
het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.
De leerlingen kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van organismen beïnvloedt;
De leerlingen kunnen met enkele voorbeelden aantonen dat energie nodig is voor het functioneren van levende en niet-levende systemen en kunnen daarvan de energiebronnen benoemen.
De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op
positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu.
De leerlingen kunnen aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden
van techniek illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn
voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu.

ZILL
OWru3

De aarde waarderen als een plaats om te leven en dit uitdrukken; levenswijzen
hier en elders met elkaar vergelijken
• 7 - 12 De aarde waarderen als een plaats waar mensen met anderen kunnen samenleven
en zich engageren om respectvol met de aarde als leefruimte om te gaan

OWru9

De voor- en nadelen van duurzame en niet-duurzame manieren om mensen,
dieren en goederen te verplaatsen vergelijken en illustreren
• 8 - 12 De gevolgen vaststellen van het toenemende transport en vervoer en en illustreren
welke duurzame, alternatieve manieren er zijn om mensen, dieren en goederen te verplaatsen - daarbij oog hebben voor het welzijn van mens en dier

OWte9

Vaststellen en uitdrukken dat technische systemen nuttig, duurzaam, gevaarlijk
en/of schadelijk kunnen zijn voor zichzelf, anderen, natuur of milieu
• 4 - 12 Aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek
illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor zichzelf, voor anderen of voor natuur en milieu
• 7 - 12 Milieuvriendelijke en voor hen veilige technische systemen kiezen boven andere
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OWna3

Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen voor hun levensbehoeften sterk afhankelijk zijn van de natuur
• 4 - 7 Ervaren, vaststellen en uitdrukken dat de natuur bron is van voeding, kleding, gebruiksvoorwerpen …
• 7 - 12 Onderzoeken en illustreren dat energie nodig is voor het functioneren van levende
en niet-levende systemen - de energiebronnen benoemen

OWna7

Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en het
milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden
• 2.5 - 12 Verantwoordelijkheid opnemen voor de verzorging van dieren en planten uit de
omgeving
• 2.5 - 12 Afval sorteren aan de hand van eenvoudige criteria: papier, glas, PMD…
• 4 - 10 Illustreren welke menselijke activiteiten gericht zijn op de zorg voor en het behoud
van de natuur en het milieu
• 7 - 12 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 …
• 7 - 12 Illustreren hoe men duurzaam omgaat met bodem, lucht, water, energiebronnen,
grondstoffen, afval (verzamelen, sorteren en recycleren), voedsel, … - zelf duurzaam handelen
• 10 - 12 Onderzoeken en vaststellen welke factoren invloed hebben op het voortbestaan
van de mens en van plant- en diersoorten - aan de hand van voorbeelden uit de omgeving
onderzoeken en vaststellen hoe milieuproblemen ontstaan onder invloed van de mens - onderzoeken en vaststellen hoe hierbij tegengestelde belangen kunnen spelen
• 10 - 12 Onderzoeken en vaststellen hoe de aarde een eindige bron van energie en grondstoffen is - onderzoeken en vaststellen waarom duurzame energiebronnen zoals zon, wind,
water, biobrandstoffen … bij voorkeur worden aangewend - onderzoeken en vaststellen
welke de gevolgen kunnen zijn van de opwarming van de aarde

OWsa5

De ongelijke verdeling van welvaart en het onderscheid tussen welvaart en welzijn onderzoeken en illustreren en solidariteit waarderen
• 4 - 7 Zich ervan bewust worden dat er in de wereld kinderen zijn die niet naar school
gaan, niet naar de dokter kunnen …
• 7 - 12 Ervaren, exploreren, vaststellen en uitdrukken:
• dat in onze samenleving mensen leven die niet of nauwelijks in hun levensnoodzakelijke behoeften kunnen voorzien
• hoe mensen nood hebben aan meer dan enkel materiële voorzieningen
• hoe solidariteit het verschil kan maken voor kansarmen
• hoe behoeften kunstmatig worden opgewekt door reclame, groepsdruk …
• 10 - 12 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

OVSG
WO-NAT-02.04a
WO-NAT-02.04b
WO-NAT-02.09
WO-NAT-02.18
WO-NAT-08.03
WO-NAT-08.04

De leerlingen weten dat planten water en voedsel nodig hebben.
De leerlingen weten dat planten lucht, licht en warmte nodig hebben.
De leerlingen weten dat organismen hun energie halen uit voedsel om te kunnen functioneren.
De leerlingen tonen aan dat de invloed van de mens op de aanwezigheid van organismen positief of negatief kan zijn.
De leerlingen verwoorden waarom het noodzakelijk is zorg te dragen voor dieren, planten en
het milieu.
De leerlingen beseffen dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk
leefmilieu.
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WO-NAT-08.15
WO-NAT-08.16
WO-NAT-08.17
WO-NAT-04.12
WO-NAT-04.13a
WO-NAT-06.20
WO-TEC-03.07
WO-MNS-SC-1.3.2
WO-MAA-SEV-23c
WO-MAA-SEV-24
WO-MAA-SCV-10
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De leerlingen zien een aantal voordelen van recyclage in.
De leerlingen geven voorbeelden van schadelijke gevolgen van water-, grond- en luchtverontreiniging, geluidsoverlast en lichtvervuiling.
De leerlingen kunnen bij een milieuprobleem in hun omgeving, het probleem en mogelijke
oorzaken ervan beschrijven.
De leerlingen illustreren dat milieuproblemen in hun omgeving het gevolg kunnen zijn van
tegengestelde belangen.
De leerlingen tonen het belang van energie in hun dagelijks leven aan.
De leerlingen kennen verschillende energiebronnen zoals spierkracht, zon, wind, water ...
De leerlingen zien in dat de mens verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van het klimaat.
De leerlingen illustreren aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden
dat technische realisaties nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu.
De leerlingen begrijpen dat samenwerken noodzakelijk kan zijn om een bepaald doel te bereiken.
De leerlingen weten dat de rijkdom ongelijk verdeeld is in de wereld.
De leerlingen weten dat ons land tot de rijkste landen in de wereld behoort.
De leerlingen zien in dat racisme vaak gebaseerd is op onbekendheid en vrees voor het
onbekende.
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.

GO!
WO 3.1.3.37
WO 3.1.3.38
WO 3.1.3.41
WO 3.1.3.73
WO 3.1.3.74
WO 3.1.3.77
WO 3.1.3.79
WO 3.2.1.7
WO 3.2.2.20
WO 3.2.3.13
WO 3.2.4.4
WO 3.3.5.4

Met eigen voorbeelden illustreren wat stereotypen en vooroordelen zijn en er voorbeelden
van geven uit de eigen omgeving en media.
Illustreren met eigen voorbeelden hoe stereotypen en vooroordelen oorzaak kunnen zijn van
discriminatie.
Illustreren met een eigen voorbeeld dat racisme vaak gebaseerd is op onbekendheid met en
vrees voor het vreemde.
Illustreren met voorbeelden dat de welvaart op wereldvlak ongelijk verdeeld is.
Enkele voorbeelden geven van oorzaken van ongelijke welvaartverdeling op wereldvlak.
Uitleggen hoe eerlijke handel de levensomstandigheden van producenten in ontwikkelingslanden kan verbeteren.
Met voorbeelden illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven om het
welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.
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.
Illustreren dat de mens de aanwezigheid van planten in zijn omgeving beïnvloedt (bijv. akkerbouw, tuinen, parken, bermen, poelen, vijvers, beken …).
Met voorbeelden illustreren dat de mens de aanwezigheid van dieren beïnvloedt (bijv. huisdieren, dierentuinen, dierenkwekerijen …).
Aangeven dat voeding als energiebron nodig is voor de ontwikkeling, de instandhouding en
het functioneren van organismen.
Aan de hand van eigen voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor henzelf,
voor anderen of voor natuur en milieu.
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4. Waar komen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vandaan?

10-12 jaar

Eindtermen
ET NED 3.4
ET ICT 6

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie ordenen die voorkomt in: voor hen bestemde school- en studieteksten en instructies bij schoolopdrachten.
De leerlingen kunnen met behulp van ict voor hen bestemde digitale informatie opzoeken,
verwerken en bewaren.

ZILL
MEva1

Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen
• 8 - 12 Klaviervaardigheden ontwikkelen waaronder: toetsenbord hanteren
• 8 - 12 Wisselen tussen geopende applicaties
• 8 - 12 Navigeren in een applicatie

MEva3

Digitale informatievaardigheden ontwikkelen
• 4 - 12 Navigeren en zoeken binnen een digitale toepassing waaronder voor leerlingen bestemde webpagina’s, educatieve software …

TOsn1

Een schriftelijke boodschap verwerken
• Informatie herkennen en selecteren (in instructies, schema’s, tabellen en informatieve teksten uit tijdschriften en andere media)
• Informatie ordenen, verbinden of samenvatten (uit verhalen en informatieve teksten uit
kinderliteratuur, schoolboeken en andere media)
• 9 - 12 Allerlei complexere talige en niet-talige boodschappen, afgestemd op interesse en
ruimere leefwereld, verwerken
• 9 - 12 Verwerken van informatie uit verschillende boodschappen door
• de informatie te vergelijken
• de volgorde van belangrijkheid te bepalen
• de informatie te schematiseren

OVSG
NL-LEZ-TV-04-05
LOD-ICT-05.01
LOD-ICT-05.02
LOD-ICT-05.04

De leerlingen kunnen in voor hen bestemde school- en studieteksten de voornaamste informatie terugvinden en deze gestructureerd weergeven.
* De leerlingen zijn bereid ICT te gebruiken om informatie op te zoeken.
De leerlingen weten dat veel informatie digitaal beschikbaar is.
De leerlingen kunnen een informatievraag vertalen in één of meer trefwoorden.

GO!
NED 1.2.2.99
NED 1.2.2.124

Op een doelbewuste en efficiënte manier informatie in verschillende bronnen zoeken, selecteren en verwerken.
Bij het lezen van (digitale) informatieve teksten nauwkeurig lezen zinvol afwisselen met scannend lezen.
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5. Hoe kunnen de smurfen helpen?

8-12 jaar

Eindtermen
ET MM 2.4
ET MM 2.12
ET MM 2.15
ET WT 1.6
ET WT 1.16
ET WT 1.24
ET WT 2.18

De leerlingen kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende landen in de wereld als in België ongelijk verdeeld is.
De leerlingen zien in dat racisme vaak gebaseerd is op onbekendheid met en vrees voor het
vreemde.
De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven om
het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.
De leerlingen kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van organismen beïnvloedt;
De leerlingen kunnen met enkele voorbeelden aantonen dat energie nodig is voor het functioneren van levende en niet-levende systemen en kunnen daarvan de energiebronnen benoemen.
De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op
positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu.
De leerlingen kunnen aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden
van techniek illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn
voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu.

ZILL
OWru3

De aarde waarderen als een plaats om te leven en dit uitdrukken; levenswijzen
hier en elders met elkaar vergelijken
• 7 - 12 De aarde waarderen als een plaats waar mensen met anderen kunnen samenleven
en zich engageren om respectvol met de aarde als leefruimte om te gaan

OWru9

De voor- en nadelen van duurzame en niet-duurzame manieren om mensen,
dieren en goederen te verplaatsen vergelijken en illustreren
• 8 - 12 De gevolgen vaststellen van het toenemende transport en vervoer en en illustreren
welke duurzame, alternatieve manieren er zijn om mensen, dieren en goederen te verplaatsen - daarbij oog hebben voor het welzijn van mens en dier

OWte9

Vaststellen en uitdrukken dat technische systemen nuttig, duurzaam, gevaarlijk
en/of schadelijk kunnen zijn voor zichzelf, anderen, natuur of milieu
• 4 - 12 Aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek
illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor zichzelf, voor anderen of voor natuur en milieu
• 7 - 12 Milieuvriendelijke en voor hen veilige technische systemen kiezen boven andere

OWna3

Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen voor hun levensbehoeften sterk afhankelijk zijn van de natuur
• 4 - 7 Ervaren, vaststellen en uitdrukken dat de natuur bron is van voeding, kleding, gebruiksvoorwerpen …
• 7 - 12 Onderzoeken en illustreren dat energie nodig is voor het functioneren van levende
en niet-levende systemen - de energiebronnen benoemen
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OWna7

Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en het
milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden
• 2.5 - 12 Verantwoordelijkheid opnemen voor de verzorging van dieren en planten uit de
omgeving
• 2.5 - 12 Afval sorteren aan de hand van eenvoudige criteria: papier, glas, PMD…
• 4 - 10 Illustreren welke menselijke activiteiten gericht zijn op de zorg voor en het behoud
van de natuur en het milieu
• 7 - 12 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 …
• 7 - 12 Illustreren hoe men duurzaam omgaat met bodem, lucht, water, energiebronnen,
grondstoffen, afval (verzamelen, sorteren en recycleren), voedsel, … - zelf duurzaam handelen
• 10 - 12 Onderzoeken en vaststellen welke factoren invloed hebben op het voortbestaan
van de mens en van plant- en diersoorten - aan de hand van voorbeelden uit de omgeving
onderzoeken en vaststellen hoe milieuproblemen ontstaan onder invloed van de mens - onderzoeken en vaststellen hoe hierbij tegengestelde belangen kunnen spelen
• 10 - 12 Onderzoeken en vaststellen hoe de aarde een eindige bron van energie en grondstoffen is - onderzoeken en vaststellen waarom duurzame energiebronnen zoals zon, wind,
water, biobrandstoffen … bij voorkeur worden aangewend - onderzoeken en vaststellen
welke de gevolgen kunnen zijn van de opwarming van de aarde

OWsa5

De ongelijke verdeling van welvaart en het onderscheid tussen welvaart en welzijn onderzoeken en illustreren en solidariteit waarderen
• 4 - 7 Zich ervan bewust worden dat er in de wereld kinderen zijn die niet naar school
gaan, niet naar de dokter kunnen …
• 7 - 12 Ervaren, exploreren, vaststellen en uitdrukken:
• dat in onze samenleving mensen leven die niet of nauwelijks in hun levensnoodzakelijke behoeften kunnen voorzien
• hoe mensen nood hebben aan meer dan enkel materiële voorzieningen
• hoe solidariteit het verschil kan maken voor kansarmen
• hoe behoeften kunstmatig worden opgewekt door reclame, groepsdruk …
• 10 - 12 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

OVSG
WO-NAT-02.04a
WO-NAT-02.04b
WO-NAT-02.09
WO-NAT-02.18
WO-NAT-08.03
WO-NAT-08.04
WO-NAT-08.12
WO-NAT-08.15
WO-NAT-08.16

De leerlingen weten dat planten water en voedsel nodig hebben.
De leerlingen weten dat planten lucht, licht en warmte nodig hebben.
De leerlingen weten dat organismen hun energie halen uit voedsel om te kunnen functioneren.
De leerlingen tonen aan dat de invloed van de mens op de aanwezigheid van organismen positief of negatief kan zijn.
De leerlingen verwoorden waarom het noodzakelijk is zorg te dragen voor dieren, planten en
het milieu.
De leerlingen beseffen dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk
leefmilieu.
De leerlingen zien een aantal voordelen van recyclage in.
De leerlingen geven voorbeelden van schadelijke gevolgen van water-, grond- en luchtverontreiniging, geluidsoverlast en lichtvervuiling.
De leerlingen kunnen bij een milieuprobleem in hun omgeving, het probleem en mogelijke
oorzaken ervan beschrijven .
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Eindterm

WO-NAT-08.17
WO-NAT-04.12
WO-NAT-04.13a
WO-NAT-06.20
WO-TEC-03.07
WO-MNS-SC-1.3.2
WO-MAA-SEV-23c
WO-MAA-SEV-24
WO-MAA-SCV-10
WO-MAA-PJV-31

et

derwijsn

n per on
plandoele

De leerlingen illustreren dat milieuproblemen in hun omgeving het gevolg kunnen zijn van
tegengestelde belangen.
De leerlingen tonen het belang van energie in hun dagelijks leven aan.
De leerlingen kennen verschillende energiebronnen zoals spierkracht, zon, wind, water ...
De leerlingen zien in dat de mens verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van het klimaat.
De leerlingen illustreren aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden
dat technische realisaties nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu.
De leerlingen begrijpen dat samenwerken noodzakelijk kan zijn om een bepaald doel te bereiken.
De leerlingen weten dat de rijkdom ongelijk verdeeld is in de wereld.
De leerlingen weten dat ons land tot de rijkste landen in de wereld behoort.
De leerlingen zien in dat racisme vaak gebaseerd is op onbekendheid en vrees voor het
onbekende.
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.

GO!
WO 3.1.3.37
WO 3.1.3.38
WO 3.1.3.41
WO 3.1.3.73
WO 3.1.3.74
WO 3.1.3.77
WO 3.1.3.79
WO 3.2.1.7
WO 3.2.2.20
WO 3.2.3.13
WO 3.2.4.4
WO 3.3.5.4

Met eigen voorbeelden illustreren wat stereotypen en vooroordelen zijn en er voorbeelden
van geven uit de eigen omgeving en media.
Illustreren met eigen voorbeelden hoe stereotypen en vooroordelen oorzaak kunnen zijn van
discriminatie.
Illustreren met een eigen voorbeeld dat racisme vaak gebaseerd is op onbekendheid met en
vrees voor het vreemde.
Illustreren met voorbeelden dat de welvaart op wereldvlak ongelijk verdeeld is.
Enkele voorbeelden geven van oorzaken van ongelijke welvaartverdeling op wereldvlak.
Uitleggen hoe eerlijke handel de levensomstandigheden van producenten in ontwikkelingslanden kan verbeteren.
Met voorbeelden illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven om het
welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.
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.
Illustreren dat de mens de aanwezigheid van planten in zijn omgeving beïnvloedt (bijv. akkerbouw, tuinen, parken, bermen, poelen, vijvers, beken …).
Met voorbeelden illustreren dat de mens de aanwezigheid van dieren beïnvloedt (bijv. huisdieren, dierentuinen, dierenkwekerijen …).
Aangeven dat voeding als energiebron nodig is voor de ontwikkeling, de instandhouding en
het functioneren van organismen.
Aan de hand van eigen voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor henzelf,
voor anderen of voor natuur en milieu.

46

en en leer

Eindterm

et

derwijsn

n per on
plandoele

6. Werken aan goede gezondheid en welzijn

6-12 jaar

Eindtermen
ET MM 2.4
ET WT 1.16

De leerlingen kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende landen in de wereld als in België ongelijk verdeeld is.
De leerlingen kunnen met enkele voorbeelden aantonen dat energie nodig is voor het functioneren van levende en niet-levende systemen en kunnen daarvan de energiebronnen benoemen.

ZILL
OWna3

Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen voor hun levensbehoeften sterk afhankelijk zijn van de natuur
• 4 - 7 Ervaren, vaststellen en uitdrukken dat de natuur bron is van voeding, kleding, gebruiksvoorwerpen …
• 7 - 12 Onderzoeken en illustreren dat energie nodig is voor het functioneren van levende
en niet-levende systemen - de energiebronnen benoemen

OWsa5

De ongelijke verdeling van welvaart en het onderscheid tussen welvaart en welzijn onderzoeken en illustreren en solidariteit waarderen
• 4 - 7 Zich ervan bewust worden dat er in de wereld kinderen zijn die niet naar school
gaan, niet naar de dokter kunnen …
• 7 - 12 Ervaren, exploreren, vaststellen en uitdrukken:
• dat in onze samenleving mensen leven die niet of nauwelijks in hun levensnoodzakelijke behoeften kunnen voorzien
• hoe mensen nood hebben aan meer dan enkel materiële voorzieningen
• hoe solidariteit het verschil kan maken voor kansarmen
• hoe behoeften kunstmatig worden opgewekt door reclame, groepsdruk …
• 10 - 12 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

WO-NAT-02.09
WO-NAT-08.04

De leerlingen weten dat organismen hun energie halen uit voedsel om te kunnen functioneren.
De leerlingen beseffen dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk
leefmilieu.
De leerlingen geven voorbeelden van schadelijke gevolgen van water-, grond- en luchtverontreiniging, geluidsoverlast en lichtvervuiling.
De leerlingen tonen het belang van energie in hun dagelijks leven aan.
De leerlingen kennen verschillende energiebronnen zoals spierkracht, zon, wind, water ...
De leerlingen begrijpen dat samenwerken noodzakelijk kan zijn om een bepaald doel te bereiken.
De leerlingen weten dat de rijkdom ongelijk verdeeld is in de wereld.

OVSG

WO-NAT-08.15
WO-NAT-04.12
WO-NAT-04.13a
WO-MNS-SC-1.3.2
WO-MAA-SEV-23c

GO!
WO 3.1.3.73
WO 3.1.3.74
WO 3.2.4.4

Illustreren met voorbeelden dat de welvaart op wereldvlak ongelijk verdeeld is.
Enkele voorbeelden geven van oorzaken van ongelijke welvaartverdeling op wereldvlak.
Aangeven dat voeding als energiebron nodig is voor de ontwikkeling, de instandhouding en
het functioneren van organismen.
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7. Streven naar goed onderwijs en goede jobs

6-12 jaar

Eindtermen
ET MM 2.4

De leerlingen kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende landen in de wereld als in België ongelijk verdeeld is.

ZILL
OWsa5

De ongelijke verdeling van welvaart en het onderscheid tussen welvaart en welzijn onderzoeken en illustreren en solidariteit waarderen
• 4 - 7 Zich ervan bewust worden dat er in de wereld kinderen zijn die niet naar school
gaan, niet naar de dokter kunnen …
• 7 - 12 Ervaren, exploreren, vaststellen en uitdrukken:
• dat in onze samenleving mensen leven die niet of nauwelijks in hun levensnoodzakelijke behoeften kunnen voorzien
• hoe mensen nood hebben aan meer dan enkel materiële voorzieningen
• hoe solidariteit het verschil kan maken voor kansarmen
• hoe behoeften kunstmatig worden opgewekt door reclame, groepsdruk …
• 10 - 12 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

OVSG
WO-MNS-SC-1.3.2
WO-MAA-SEV-23c
WO-MAA-SEV-24

De leerlingen begrijpen dat samenwerken noodzakelijk kan zijn om een bepaald doel te
bereiken.
De leerlingen weten dat de rijkdom ongelijk verdeeld is in de wereld.
De leerlingen weten dat ons land tot de rijkste landen in de wereld behoort.

GO!
WO 3.1.3.73
WO 3.1.3.74

Illustreren met voorbeelden dat de welvaart op wereldvlak ongelijk verdeeld is.
Enkele voorbeelden geven van oorzaken van ongelijke welvaartverdeling op wereldvlak.
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8. Strijden tegen armoede

6-12 jaar

Eindtermen
ET MM 2.4

De leerlingen kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende landen in de wereld als in België ongelijk verdeeld is.

ZILL
OWsa5

De ongelijke verdeling van welvaart en het onderscheid tussen welvaart en welzijn onderzoeken en illustreren en solidariteit waarderen
• 4 - 7 Zich ervan bewust worden dat er in de wereld kinderen zijn die niet naar school
gaan, niet naar de dokter kunnen …
• 7 - 12 Ervaren, exploreren, vaststellen en uitdrukken:
• dat in onze samenleving mensen leven die niet of nauwelijks in hun levensnoodzakelijke behoeften kunnen voorzien
• hoe mensen nood hebben aan meer dan enkel materiële voorzieningen
• hoe solidariteit het verschil kan maken voor kansarmen
• hoe behoeften kunstmatig worden opgewekt door reclame, groepsdruk …
• 10 - 12 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

OVSG
WO-MNS-SC-1.3.2
WO-MAA-SEV-23c
WO-MAA-SEV-24

De leerlingen begrijpen dat samenwerken noodzakelijk kan zijn om een bepaald doel te bereiken.
De leerlingen weten dat de rijkdom ongelijk verdeeld is in de wereld.
De leerlingen weten dat ons land tot de rijkste landen in de wereld behoort.

GO!
WO 3.1.3.73
WO 3.1.3.74

Illustreren met voorbeelden dat de welvaart op wereldvlak ongelijk verdeeld is.
Enkele voorbeelden geven van oorzaken van ongelijke welvaartverdeling op wereldvlak.
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9. Werken aan een veilige en eerlijke wereld

8-12 jaar

Eindtermen
ET MM 2.12

De leerlingen zien in dat racisme vaak gebaseerd is op onbekendheid met en vrees voor het
vreemde.

ZILL
OWsa5

De ongelijke verdeling van welvaart en het onderscheid tussen welvaart en welzijn onderzoeken en illustreren en solidariteit waarderen
• 4 - 7 Zich ervan bewust worden dat er in de wereld kinderen zijn die niet naar school
gaan, niet naar de dokter kunnen …
• 7 - 12 Ervaren, exploreren, vaststellen en uitdrukken:
• dat in onze samenleving mensen leven die niet of nauwelijks in hun levensnoodzakelijke behoeften kunnen voorzien
• hoe mensen nood hebben aan meer dan enkel materiële voorzieningen
• hoe solidariteit het verschil kan maken voor kansarmen
• hoe behoeften kunstmatig worden opgewekt door reclame, groepsdruk …

OVSG
WO-MAA-SCV-10

De leerlingen zien in dat racisme vaak gebaseerd is op onbekendheid en vrees voor het
onbekende.

GO!
WO 3.1.3.37
WO 3.1.3.38
WO 3.1.3.41

Met eigen voorbeelden illustreren wat stereotypen en vooroordelen zijn en er voorbeelden
van geven uit de eigen omgeving en media.
Illustreren met eigen voorbeelden hoe stereotypen en vooroordelen oorzaak kunnen zijn van
discriminatie.
Illustreren met een eigen voorbeeld dat racisme vaak gebaseerd is op onbekendheid met en
vrees voor het vreemde.

10. Inzetten op duurzaamheid

10-12 jaar

Eindtermen
ET MM 2.15
ET WT 2.18

De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven om
het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.
De leerlingen kunnen aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden
van techniek illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn
voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu.

ZILL
OWru3

De aarde waarderen als een plaats om te leven en dit uitdrukken; levenswijzen
hier en elders met elkaar vergelijken
• 7 - 12 De aarde waarderen als een plaats waar mensen met anderen kunnen samenleven
en zich engageren om respectvol met de aarde als leefruimte om te gaan
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OWru9

De voor- en nadelen van duurzame en niet-duurzame manieren om mensen,
dieren en goederen te verplaatsen vergelijken en illustreren
• 8 - 12 De gevolgen vaststellen van het toenemende transport en vervoer en en illustreren
welke duurzame, alternatieve manieren er zijn om mensen, dieren en goederen te verplaatsen - daarbij oog hebben voor het welzijn van mens en dier

OWte9

Vaststellen en uitdrukken dat technische systemen nuttig, duurzaam, gevaarlijk
en/of schadelijk kunnen zijn voor zichzelf, anderen, natuur of milieu
• 4 - 12 Aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek
illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor zichzelf, voor anderen of voor natuur en milieu
• 7 - 12 Milieuvriendelijke en voor hen veilige technische systemen kiezen boven andere

OVSG
WO-NAT-08.03
WO-NAT-04.13a
WO-NAT-06.20
WO-TEC-03.07
WO-MNS-SC-1.3.2
WO-MAA-PJV-31

De leerlingen verwoorden waarom het noodzakelijk is zorg te dragen voor dieren, planten en
het milieu.
De leerlingen kennen verschillende energiebronnen zoals spierkracht, zon, wind, water ...
De leerlingen zien in dat de mens verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van het klimaat.
De leerlingen illustreren aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden
dat technische realisaties nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu.
De leerlingen begrijpen dat samenwerken noodzakelijk kan zijn om een bepaald doel te bereiken.
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.

GO!
WO 3.1.3.79
WO 3.2.1.7
WO 3.3.5.4

Met voorbeelden illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven om het
welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.
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.
Aan de hand van eigen voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor henzelf,
voor anderen of voor natuur en milieu.

11. Werken aan een goed milieu

6-12 jaar

Eindtermen
ET WT 1.6
ET WT 1.16
ET WT 1.24
ET WT 2.18

De leerlingen kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van organismen beïnvloedt;
De leerlingen kunnen met enkele voorbeelden aantonen dat energie nodig is voor het functioneren van levende en niet-levende systemen en kunnen daarvan de energiebronnen benoemen.
De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op
positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu.
De leerlingen kunnen aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden
van techniek illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn
voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu.

51

en en leer

Eindterm

et

derwijsn

n per on
plandoele

ZILL
OWru9

De voor- en nadelen van duurzame en niet-duurzame manieren om mensen,
dieren en goederen te verplaatsen vergelijken en illustreren
• 8 - 12 De gevolgen vaststellen van het toenemende transport en vervoer en en illustreren
welke duurzame, alternatieve manieren er zijn om mensen, dieren en goederen te verplaatsen - daarbij oog hebben voor het welzijn van mens en dier

OWte9

Vaststellen en uitdrukken dat technische systemen nuttig, duurzaam, gevaarlijk
en/of schadelijk kunnen zijn voor zichzelf, anderen, natuur of milieu
• 4 - 12 Aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek
illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor zichzelf, voor anderen of voor natuur en milieu
• 7 - 12 Milieuvriendelijke en voor hen veilige technische systemen kiezen boven andere

OWna7

Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en het
milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden
• 2.5 - 12 Verantwoordelijkheid opnemen voor de verzorging van dieren en planten uit de
omgeving
• 2.5 - 12 Afval sorteren aan de hand van eenvoudige criteria: papier, glas, PMD…
• 4 - 10 Illustreren welke menselijke activiteiten gericht zijn op de zorg voor en het behoud
van de natuur en het milieu
• 7 - 12 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 …
• 7 - 12 Illustreren hoe men duurzaam omgaat met bodem, lucht, water, energiebronnen,
grondstoffen, afval (verzamelen, sorteren en recycleren), voedsel, … - zelf duurzaam handelen
• 10 - 12 Onderzoeken en vaststellen welke factoren invloed hebben op het voortbestaan
van de mens en van plant- en diersoorten - aan de hand van voorbeelden uit de omgeving
onderzoeken en vaststellen hoe milieuproblemen ontstaan onder invloed van de mens - onderzoeken en vaststellen hoe hierbij tegengestelde belangen kunnen spelen
• 10 - 12 Onderzoeken en vaststellen hoe de aarde een eindige bron van energie en grondstoffen is - onderzoeken en vaststellen waarom duurzame energiebronnen zoals zon, wind,
water, biobrandstoffen … bij voorkeur worden aangewend - onderzoeken en vaststellen
welke de gevolgen kunnen zijn van de opwarming van de aarde

OVSG
WO-NAT-02.18
WO-NAT-08.03
WO-NAT-08.12
WO-NAT-08.15
WO-NAT-04.13a
WO-NAT-06.20
WO-TEC-03.07

De leerlingen tonen aan dat de invloed van de mens op de aanwezigheid van organismen positief of negatief kan zijn.
De leerlingen verwoorden waarom het noodzakelijk is zorg te dragen voor dieren, planten en
het milieu.
De leerlingen zien een aantal voordelen van recyclage in.
De leerlingen geven voorbeelden van schadelijke gevolgen van water-, grond- en luchtverontreiniging, geluidsoverlast en lichtvervuiling.
De leerlingen kennen verschillende energiebronnen zoals spierkracht, zon, wind, water ...
De leerlingen zien in dat de mens verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van het klimaat.
De leerlingen illustreren aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden
dat technische realisaties nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu.
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GO!
WO 3.2.1.7
WO 3.2.2.20
WO 3.2.3.13
WO 3.3.5.4

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.
Illustreren dat de mens de aanwezigheid van planten in zijn omgeving beïnvloedt (bijv. akkerbouw, tuinen, parken, bermen, poelen, vijvers, beken …).
Met voorbeelden illustreren dat de mens de aanwezigheid van dieren beïnvloedt (bijv. huisdieren, dierentuinen, dierenkwekerijen …).
Aan de hand van eigen voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor henzelf,
voor anderen of voor natuur en milieu.

12. Wat nu?

8-12 jaar

Eindtermen
ET MM 2.15
ET WT 1.6
ET WT 1.24
ET WT 2.18

De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven om
het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.
De leerlingen kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van organismen beïnvloedt;
De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op
positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu.
De leerlingen kunnen aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden
van techniek illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn
voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu.

ZILL
OWru9

De voor- en nadelen van duurzame en niet-duurzame manieren om mensen,
dieren en goederen te verplaatsen vergelijken en illustreren
• 8 - 12 De gevolgen vaststellen van het toenemende transport en vervoer en en illustreren
welke duurzame, alternatieve manieren er zijn om mensen, dieren en goederen te verplaatsen - daarbij oog hebben voor het welzijn van mens en dier

OWte9

Vaststellen en uitdrukken dat technische systemen nuttig, duurzaam, gevaarlijk
en/of schadelijk kunnen zijn voor zichzelf, anderen, natuur of milieu
• 4 - 12 Aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek
illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor zichzelf, voor anderen of voor natuur en milieu
• 7 - 12 Milieuvriendelijke en voor hen veilige technische systemen kiezen boven andere
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Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en het
milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden
• 2.5 - 12 Verantwoordelijkheid opnemen voor de verzorging van dieren en planten uit de
omgeving
• 2.5 - 12 Afval sorteren aan de hand van eenvoudige criteria: papier, glas, PMD…
• 4 - 10 Illustreren welke menselijke activiteiten gericht zijn op de zorg voor en het behoud
van de natuur en het milieu
• 7 - 12 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 …
• 7 - 12 Illustreren hoe men duurzaam omgaat met bodem, lucht, water, energiebronnen,
grondstoffen, afval (verzamelen, sorteren en recycleren), voedsel, … - zelf duurzaam handelen
• 10 - 12 Onderzoeken en vaststellen welke factoren invloed hebben op het voortbestaan
van de mens en van plant- en diersoorten - aan de hand van voorbeelden uit de omgeving
onderzoeken en vaststellen hoe milieuproblemen ontstaan onder invloed van de mens - onderzoeken en vaststellen hoe hierbij tegengestelde belangen kunnen spelen
• 10 - 12 Onderzoeken en vaststellen hoe de aarde een eindige bron van energie en grondstoffen is - onderzoeken en vaststellen waarom duurzame energiebronnen zoals zon, wind,
water, biobrandstoffen … bij voorkeur worden aangewend - onderzoeken en vaststellen
welke de gevolgen kunnen zijn van de opwarming van de aarde

OVSG
WO-NAT-02.18
WO-NAT-08.03
WO-NAT-08.12
WO-NAT-06.20
WO-TEC-03.07
WO-MNS-SC-1.3.2
WO-MAA-PJV-31

De leerlingen tonen aan dat de invloed van de mens op de aanwezigheid van organismen positief of negatief kan zijn.
De leerlingen verwoorden waarom het noodzakelijk is zorg te dragen voor dieren, planten en
het milieu.
De leerlingen zien een aantal voordelen van recyclage in.
De leerlingen zien in dat de mens verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van het klimaat.
De leerlingen illustreren aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden
dat technische realisaties nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu.
De leerlingen begrijpen dat samenwerken noodzakelijk kan zijn om een bepaald doel te bereiken.
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.

GO!
WO 3.1.3.77
WO 3.1.3.79
WO 3.2.2.20
WO 3.2.3.13
WO 3.3.5.4

Uitleggen hoe eerlijke handel de levensomstandigheden van producenten in ontwikkelingslanden kan verbeteren.
Met voorbeelden illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven om het
welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.
Illustreren dat de mens de aanwezigheid van planten in zijn omgeving beïnvloedt (bijv. akkerbouw, tuinen, parken, bermen, poelen, vijvers, beken …).
Met voorbeelden illustreren dat de mens de aanwezigheid van dieren beïnvloedt (bijv. huisdieren, dierentuinen, dierenkwekerijen …).
Aan de hand van eigen voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor henzelf,
voor anderen of voor natuur en milieu.
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13. Wij voeren mee campagne!

6-12 jaar

Eindtermen
ET SV 1.6
ET SV 3
ET WT 1.23*
ET NED 5.3
ET MV 6.4*

De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren.
De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.
De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig om te
gaan met afval, energie, papier, voedsel en water.
De leerlingen kunnen tijdens het luisteren, lezen, spreken en schrijven hun aandacht behouden voor het bereiken van het doel.
De leerlingen vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun creatieve uitingen tonen.

ZILL
IVds2

Beseffen dat wat we hier en nu doen gevolgen heeft voor later en voor anderen
elders op de wereld
• 7 - 12 Zich stapsgewijs bewust worden van het feit dat mensen verbonden zijn over tijd en
ruimte - geleidelijk ontdekken dat het eigen handelen verbonden is met het groter geheel de eigen verantwoordelijkheid voor de mensen en de planeet verkennen en beleven
• 10 - 12 Zich afvragen welke de gevolgen zijn van het handelen van mensen voor nu en
later, voor hier en elders - persoonlijke keuzes en handelingen afstemmen op de mogelijke
gevolgen ervan voor nu en later, voor hier en elders
• 10 - 12 Begrijpen dat initiatieven rond duurzaamheid altijd moeten inzetten op mens én
planeet

IVds4

Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een leefbare planeet
• 2.5 - 12 Oog hebben voor de waarde en de kwetsbaarheid van de planeet - er zelf en samen met anderen zorgzaam mee omgaan - zich laten inspireren door anderen die respectvol omgaan met de planeet - respect opbrengen voor de natuur en het milieu
• 2.5 - 12 Zorg dragen voor de natuur in de eigen leefomgeving
• 7 - 12 Ervaren en verwoorden in welke situaties de natuur en het milieu bedreigd zijn uitdrukken op welke manier hen dit raakt - kleur bekennen ten aanzien van de natuur- en
milieuproblematiek
• 7 - 12 Zorg dragen voor het milieu, dichtbij en veraf - deelnemen aan acties die ijveren
voor meer zorg voor natuur en milieu - persoonlijke ervaringen met dergelijke acties met
elkaar delen en daaruit leren voor de toekomst
• 10 - 12 Kritische vragen stellen bij natuur- en milieuproblemen - zulke situaties analyseren
met oog voor de verschillende aspecten ervan en de betrokkenen
• 10 - 12 Bereidheid tonen om in de eigen omgeving aan acties deel te nemen of acties te
ondernemen die opkomen voor natuur en milieu - kritisch reflecteren op ondernomen acties en eruit leren voor de toekomst

IVds5

Bewust omgaan met consumeren
• 7 - 12 Geleidelijk aan beseffen hoe consumptiegedrag bepaald wordt door aspecten zoals:
economische factoren, sociale achtergrond, groepsdruk, reclame, eigen keuzes … - ervaren
hoe de wijze van consumeren ook iets vertelt over wie men is
• 7 - 12 Ervaren en verwoorden in welke situaties consumptiegedrag problematisch is - uitdrukken op welke manier hen dit raakt - kleur bekennen ten aanzien van overconsumptie
en de ongelijke verdeling van middelen
• 7 - 12 Bewust(er) consumeren - initiatieven nemen en verantwoordelijkheid dragen binnen/buiten de school op het vlak van consumptie of een (on)houdbare economie - persoonlijke ervaringen met dergelijke acties met elkaar delen en daaruit leren voor de toekomst
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SErv3

Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel
• 5 - 12 Gericht samenwerken in duo of kleine groep - iets aan elkaar kunnen uitleggen voorstellen formuleren om tot een gezamenlijk antwoord te komen bij vragen
• 5 - 12 Meewerken aan een grotere groepsopdracht - kunnen samenwerken met anderen
rond een gemeenschappelijk idee of doel - samenwerken met anderen ondanks verschillen
• 9 - 12 Zich samen verantwoordelijk voelen voor iets - gezamenlijke doelen bepalen en
nastreven - groep vormen en blijven, ook bij eventuele strubbelingen - bij de samenwerking
gedrag en taal op elkaar afstemmen

IKwn1

Gevoelig zijn voor wat zinvol, goed, schoon, waardevol … is voor zichzelf én
voor anderen. Een persoonlijk geweten ontwikkelen
• 8 - 12 Zich betrokken voelen bij wat er gebeurt in de wereld, dichtbij en veraf - ervaren
hoe het geweten hen soms uitnodigt om hun manier om naar de wereld te kijken te veranderen - ervaren hoe het eigen geweten aanzet om kritisch om te gaan met de eigen levensbeschouwelijke bronnen

MUgr3

Zich bewust worden van de eigen muzische en creatieve mogelijkheden (talenten) en die tonen
• 2.5 - 8 Zich bewust worden van interesse in expressievormen en dit aangeven of laten
blijken in (spontane) persoonlijke keuzes - bij zichzelf ervaren wat goed lukt en dit uitdrukken - met ondersteuning een (eigen) creatie presenteren voor vertrouwde personen in een
veilige omgeving
• 8 - 10 Bewust worden van de eigen voorkeuren, keuzes kunnen maken die aansluiten bij de
eigen voorkeur en dit communiceren - in een afgebakende opdracht en in overleg met anderen een voorstel kunnen doen waarin eigen muzisch talent aan bod komt, vanuit eigen talenten kunnen bijdragen - eigen mogelijkheden tonen aan anderen in een vertrouwde omgeving
• 10 - 12 Zich bewust zijn van de eigen interesses, creatieve mogelijkheden en beperkingen
binnen de verschillende domeinen en verdere ontwikkelkansen aangeven - elkaar ondersteunen vanuit het eigen muzisch talent en hierover communiceren - het eigen muzisch
talent tonen aan anderen in diverse contexten (solo, groep), initiatief nemen om de eigen
talent tot zijn recht te laten komen

TOtg4

Mondeling en schriftelijk willen en durven communiceren en het nut daarvan
inzien

OVSG
WO-MNS-SV-2.3.7
WO-MNS-SV-2.4.2
LOD-SOV-03.01
WO-NAT-08.01
WO-NAT-08.02
WO-NAT-08.06
WO-NAT-08.10
WO-NAT-08.11
NL-TBS-07.05

De leerlingen kunnen voor een andere visie/mening waardering opbrengen en deze uiten.
De leerlingen kunnen en durven voor hun eigen meningen en wensen op een begrijpbare en
aanvaardbare wijze opkomen.
De leerlingen kunnen samenwerken en samenspelen met anderen zonder onderscheid van
sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.
*De leerlingen dragen zorg voor hun eigen omgeving.
*De leerlingen tonen een houding van zorg en respect voor de natuur.
De leerlingen beperken hun afval of trachten afval te voorkomen.
*De leerlingen zijn bereid hun afval op een correcte wijze te sorteren.
*De leerlingen zijn bereid zorgvuldig om te gaan met energie, papier, voedsel en water.
De leerlingen hanteren een passende tekstsoort en passend teksttype om hun spreek- of
schrijfdoel te realiseren.

GO!
WO 3.1.1.28
WO 3.1.2.2

Kritisch zijn en een eigen mening formuleren.
Samenwerken met anderen in de groep, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht
of etnische origine.
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Acties bedenken die zij zelf kunnen uitvoeren om milieubewuster om te gaan met afval, water,
energie.
Vertrouwen hebben in hun muzische expressiemogelijkheden en muzische voorkeuren of
talenten ontdekken en ontwikkelen.
Bereid zijn om te luisteren naar ideeën van anderen en om samen te werken.
Volgende schrijfstrategieën hanteren onder aansturing van de leraar of met behulp van een
stappenplan:
Voor het schrijven:
• het schrijfdoel bepalen;
• het publiek bepalen;
• woorden en ideeën over de inhoud van de schrijftaak verzamelen.
Tijdens het schrijven:
• hun gedachten onder woorden brengen in de vorm van woorden, zinnen en teksten;
• gebruik maken van schrijfconventies.
Na het schrijven:
• in interactie met anderen reflecteren op het schrijfproduct;
• het schrijfproduct reviseren qua inhoud, opbouw, stijl, spelling- en interpunctieregels;
• de tekst in een definitieve vorm schrijven;
• reflecteren op het schrijfproces en -product aan de hand van vastgelegde criteria.

14. Het smurfenavontuur

6-12 jaar

Eindtermen
ET MM 2.15
ET WT 1.6
ET WT 1.24

De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven om
het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.
De leerlingen kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van organismen beïnvloedt;
De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op
positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu.

ZILL
OWna7

Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en het
milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden
• 2.5 - 12 Verantwoordelijkheid opnemen voor de verzorging van dieren en planten uit de
omgeving
• 2.5 - 12 Afval sorteren aan de hand van eenvoudige criteria: papier, glas, PMD…
• 4 - 10 Illustreren welke menselijke activiteiten gericht zijn op de zorg voor en het behoud
van de natuur en het milieu
• 7 - 12 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 …
• 7 - 12 Illustreren hoe men duurzaam omgaat met bodem, lucht, water, energiebronnen,
grondstoffen, afval (verzamelen, sorteren en recycleren), voedsel, … - zelf duurzaam handelen
• 10 - 12 Onderzoeken en vaststellen welke factoren invloed hebben op het voortbestaan
van de mens en van plant- en diersoorten - aan de hand van voorbeelden uit de omgeving
onderzoeken en vaststellen hoe milieuproblemen ontstaan onder invloed van de mens - onderzoeken en vaststellen hoe hierbij tegengestelde belangen kunnen spelen
• 10 - 12 Onderzoeken en vaststellen hoe de aarde een eindige bron van energie en grondstoffen is - onderzoeken en vaststellen waarom duurzame energiebronnen zoals zon, wind,
water, biobrandstoffen … bij voorkeur worden aangewend - onderzoeken en vaststellen
welke de gevolgen kunnen zijn van de opwarming van de aarde
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OVSG
WO-NAT-02.18
WO-NAT-06.20
WO-MNS-SC-1.3.2
WO-MAA-PJV-31

De leerlingen tonen aan dat de invloed van de mens op de aanwezigheid van organismen positief of negatief kan zijn.
De leerlingen zien in dat de mens verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van het klimaat.
De leerlingen begrijpen dat samenwerken noodzakelijk kan zijn om een bepaald doel te bereiken.
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.

GO!
WO 3.1.3.79
WO 3.2.2.20
WO 3.2.3.13

Met voorbeelden illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven om het
welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.
Illustreren dat de mens de aanwezigheid van planten in zijn omgeving beïnvloedt (bijv. akkerbouw, tuinen, parken, bermen, poelen, vijvers, beken …).
Met voorbeelden illustreren dat de mens de aanwezigheid van dieren beïnvloedt (bijv. huisdieren, dierentuinen, dierenkwekerijen …).

15. Wij geven het goede voorbeeld

6-12 jaar

Eindtermen
ET WT 1.23*

De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig om te
gaan met afval, energie, papier, voedsel en water.

ZILL
IVds2

Beseffen dat wat we hier en nu doen gevolgen heeft voor later en voor anderen elders op de wereld
• 7 - 12 Zich stapsgewijs bewust worden van het feit dat mensen verbonden zijn over tijd
en ruimte - geleidelijk ontdekken dat het eigen handelen verbonden is met het groter geheel - de eigen verantwoordelijkheid voor de mensen en de planeet verkennen en beleven
• 10 - 12 Zich afvragen welke de gevolgen zijn van het handelen van mensen voor nu en
later, voor hier en elders - persoonlijke keuzes en handelingen afstemmen op de mogelijke
gevolgen ervan voor nu en later, voor hier en elders
• 10 - 12 Begrijpen dat initiatieven rond duurzaamheid altijd moeten inzetten op mens én
planeet
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IVds4

Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een leefbare planeet
• 2.5 - 12 Oog hebben voor de waarde en de kwetsbaarheid van de planeet - er zelf en
samen met anderen zorgzaam mee omgaan - zich laten inspireren door anderen die respectvol omgaan met de planeet - respect opbrengen voor de natuur en het milieu
• 2.5 - 12 Zorg dragen voor de natuur in de eigen leefomgeving
• 7 - 12 Ervaren en verwoorden in welke situaties de natuur en het milieu bedreigd zijn uitdrukken op welke manier hen dit raakt - kleur bekennen ten aanzien van de natuur- en
milieuproblematiek
• 7 - 12 Zorg dragen voor het milieu, dichtbij en veraf - deelnemen aan acties die ijveren
voor meer zorg voor natuur en milieu - persoonlijke ervaringen met dergelijke acties met
elkaar delen en daaruit leren voor de toekomst
• 10 - 12 Kritische vragen stellen bij natuur- en milieuproblemen - zulke situaties analyseren met oog voor de verschillende aspecten ervan en de betrokkenen
• 10 - 12 Bereidheid tonen om in de eigen omgeving aan acties deel te nemen of acties te
ondernemen die opkomen voor natuur en milieu - kritisch reflecteren op ondernomen
acties en eruit leren voor de toekomst

IVds5

Bewust omgaan met consumeren
• 7 - 12 Geleidelijk aan beseffen hoe consumptiegedrag bepaald wordt door aspecten zoals:
economische factoren, sociale achtergrond, groepsdruk, reclame, eigen keuzes … - ervaren hoe de wijze van consumeren ook iets vertelt over wie men is
• 7 - 12 Ervaren en verwoorden in welke situaties consumptiegedrag problematisch is uitdrukken op welke manier hen dit raakt - kleur bekennen ten aanzien van overconsumptie en de ongelijke verdeling van middelen
• 7 - 12 Bewust(er) consumeren - initiatieven nemen en verantwoordelijkheid dragen
binnen/buiten de school op het vlak van consumptie of een (on)houdbare economie - persoonlijke ervaringen met dergelijke acties met elkaar delen en daaruit leren voor de toekomst

IKwn1

Gevoelig zijn voor wat zinvol, goed, schoon, waardevol … is voor zichzelf én
voor anderen. Een persoonlijk geweten ontwikkelen
• 8 - 12 Zich betrokken voelen bij wat er gebeurt in de wereld, dichtbij en veraf - ervaren
hoe het geweten hen soms uitnodigt om hun manier om naar de wereld te kijken te veranderen - ervaren hoe het eigen geweten aanzet om kritisch om te gaan met de eigen levensbeschouwelijke bronnen

OVSG
WO-NAT-08.01
WO-NAT-08.02
WO-NAT-08.06
WO-NAT-08.10
WO-NAT-08.11

*De leerlingen dragen zorg voor hun eigen omgeving.
*De leerlingen tonen een houding van zorg en respect voor de natuur.
De leerlingen beperken hun afval of trachten afval te voorkomen.
*De leerlingen zijn bereid hun afval op een correcte wijze te sorteren.
*De leerlingen zijn bereid zorgvuldig om te gaan met energie, papier, voedsel en water.

GO!
WO 3.2.8.5

Acties bedenken die zij zelf kunnen uitvoeren om milieubewuster om te gaan met afval, water,
energie.
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