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Uitgewerkte lessuggesties
1. In vuur en vlam
• Sluit aan bij het artikel ‘Brandgevaar’ op pag. 3.
• Motivatie
Elke seconde telt! Als er brand ontstaat in een woning of
andere plek, telt letterlijk elke seconde. Je hebt immers
maar drie minuten om veilig buiten te geraken. In die
drie minuten moet je: de brand ontdekken, met het gezin
snel buiten geraken en het nummer 112 bellen. Veel
Belgen zijn onvoldoende op de hoogte van deze gang van
zaken. Het is uitermate belangrijk om ook kinderen te
betrekken bij de brandveiligheid en hen goede gewoontes
aan te leren. Op hun beurt worden zij dan ambassadeurs
voor hun volwassen gezinsleden. De werkbladen kunnen
gebruikt worden in een les Wereldoriëntatie.
• Doelstellingen
- De leerlingen beantwoorden inhoudsvragen bij een
artikel.
- De lln. zijn zich bewust van de gevaren en gevolgen
van brand in hun directe omgeving.
- De lln. denken na over brandveiligheid en hoe brand
kan worden voorkomen.
- De lln. kunnen via een rollenspel correct informatie
doorgeven aan 112.
- De lln. herkennen en benoemen pictogrammen rond
brandpreventie.
- De lln. kunnen een rollenspel samen uitwerken.
• Werkwijze
- Vooraf: Bespreek met de directie van de school dat je
een les over brandpreventie wil houden. Het zou fijn zijn
als net die dag het vluchtplan van de school geoefend
kan worden! Weten de andere collega’s hun taak? Weten
de kinderen waar te verzamelen? Wordt het vluchtplan
correct uitgevoerd?
- Instap: Terug in de klas laat je de leerlingen vertellen
over hun ervaringen. Wat hoorden ze? Wat hebben ze
gevoeld? Wat hebben ze gezien? Waar moeten ze zeker
op letten?
- Kern: Laat dit filmpje zien van Schooltv, beeldbank:
https://schooltv.nl/video/nieuws-uit-de-natuurveiligheid-voorop/#q=brand. Lees achteraf samen
het artikel ‘Brandgevaar’ op pag. 3. De leerlingen
beantwoorden de vragen van opdracht 1 individueel
of in kleine groepjes. Je verbetert klassikaal. Met alle
voorgaande informatie kunnen de leerlingen vervolgens
individueel of in groepjes aan de slag met de volgende
opdrachten. Je spreekt met de leerlingen een werktijd
af. Voor een derde leerjaar opteer je het best voor een
klassikale verwerking van de werkbladen.

Voorzie voor opdracht 3c in een aantal rollenspelen. Het
is belangrijk om goed te wijzen op de rol van de operator
van de noodcentrale. Enkele voorbeelden: a. Je bent in de
buurt aan het rondfietsen met je vriend. Plots zien jullie
een man langs de kant van de weg liggen. Hij beweegt niet
en zegt ook niets. Er is geen volwassene in de buurt die
kan helpen. Wat doe je? – b. Je bent thuis aan het spelen.
Mama is even op bed gaan liggen om te rusten, maar ze
blijft heel lang weg. Je gaat kijken. Mama antwoordt niet
als je iets vraagt en er komt geen reactie als je op haar
wang tikt. Wat doe je? – c. Je bent even alleen thuis met
je broertje. Plots gaat het rookalarm af en zien jullie rook
uit de keuken komen. Wat doe je? …
- Slot: Wanneer de werktijd is afgelopen, worden alle
vragen klassikaal gecontroleerd. Je maakt ook even tijd
om te reflecteren over wat de lln. van deze opdrachten
vonden. Wat liep goed? Wat liep minder vlot? Was er
voldoende tijd? Welke opdracht heeft hen het meest
geboeid?
• Tips
- Ga op klasbezoek bij de plaatselijke brandweerkazerne.
Tijdens zo’n bezoek tonen zij hoe de brandweer werkt
en vertellen ze veel over brandpreventie. Je ziet hoe een
brandweerkazerne er vanbinnen uitziet. Bovendien
kom je meer te weten over hoe brandweerlui zich
continu voorbereiden (oefenen, materiaal en wagens
onderhouden, kazerne onderhouden, welke andere taken
naast het blussen van branden …)
- Op de website https://www.112.be/nl/kids kan je op een
speelse manier verder ingaan op deze lesinhoud.

2. ‘Beperkt?!’
• Sluit aan bij het artikel ‘Beperkt?’ op pag. 5.
• Motivatie
We leven in een heel diverse samenleving. De
verscheidenheid aan mensen zorgt voor een grote
rijkdom! Door een beperking kan een persoon vaak
niet hetzelfde als de anderen. Toch zou iedereen
gelijke rechten moeten hebben! In deze les kunnen de
leerlingen aan den lijve ondervinden wat het is als je
‘beperkt’ bent en leren ze er respect voor op te brengen.
De leerlingen gaan aan de slag met de woordenschat
die hoort bij diverse handicaps. Ze ontdekken ook
welke hulpmiddelen een persoon met een handicap kan
gebruiken.

• Doelstellingen
- De leerlingen kunnen eigen associaties bij
‘beperkingen’ geven.
- De lln. voeren een opdracht die bestaat uit
verschillende stappen uit.
- De lln. leven zich in een rol in.
- De lln. gebruiken de woordenschat die hoort bij
handicaps.
- De lln. tonen respect voor mensen met een handicap.
- De lln. geven voorbeelden van ‘hulpmiddelen’ bij
verschillende handicaps.
• Werkwijze
- Vooraf: Knip de kaartjes van de bijlage uit. Leg de
envelop met daarin de blanco blaadjes klaar. Hang
eventueel de klaslijst op een zichtbare plaats op.
- Instap: Klasgesprek: vraag de leerlingen wat zij
verstaan onder ‘een beperking’. Noteer enkele
kernwoorden van wat zij zeggen op het bord. Leg de
leerlingen uit dat jullie nu een ‘opdrachtenreeks met
beperkingen’ zullen doen. Doe dit op een plaats waar
je voldoende ruimte hebt: op de speelplaats, in de gang,
in de klas … Geef elke leerling een kaartje met een
beperking (zie bijlage). Laat hen dit aandachtig lezen.
Geef nu de uitleg. De leerlingen die niet naar de uitleg
mogen luisteren, doen hun oren dicht. De leerlingen
met beperkt zicht krijgen een blinddoek. Leg uit wat
je verwacht en toon ook voor: de leerlingen moeten
volgens klasnummer één voor één de weg naar de tafel
vooraan afleggen, een blaadje uit een envelop nemen
en ermee naar hun plaats gaan. Op hun plaats moeten
ze iets (te kiezen door de leerkracht: hun naam, de tafel
van 7, woorden die op het bord staan …) op het blaadje
schrijven. Zeg tegen de klas dat ze in stilte moeten
tellen tot 15, nadat een leerling terug op z’n plaats
zit. Indien degene wiens beurt het is, niet rechtstaat
binnen deze 15 seconden en de opdracht doet, is het
de beurt aan de volgende. UITBREIDING: Je kan het
parcours nog moeilijker maken door op de weg enkele
boekentassen neer te zetten of de tafel met de envelop
te ‘omwallen’ met boekentassen. Je kan eventueel ook
andere opdrachten laten doen: bv. een bal laten botsen of
omhoog gooien, een stukje lopen, hinkelen … Geef een
seintje aan diegene die de ‘mentale beperking’ hebben
en niet mochten luisteren naar de uitleg dat ze vanaf nu
weer mogen meewerken. De klas voert de opdracht uit.
Achteraf vraag je wat de leerlingen moeilijk vonden aan
hun beperking en hoe ze zich voelden. Dan mogen ze
weer zichzelf worden ...
- Kern: Lees klassikaal het artikel ‘Beperkt?’ op pag. 5
van Klap. Na het lezen, kunnen jullie de tekst grondig
bespreken en opdracht 1 invullen. De informatie uit het
artikel wordt korter voorgesteld in een schema. Bekijk
nu dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=H-ibBUKqgIA
Vertel de leerlingen dat mensen met een handicap
geboren kunnen worden, maar dat ze ook door een
ongeval of ziekte gehandicapt kunnen worden. Vraag
aan de leerlingen wat ze voelen na het zien van dit
filmpje. Kijk nu naar:
https://www.youtube.com/watch?v=3Byz_Fk8aLo (vanaf
0:24) Er zijn al enkele hulpmiddelen om het leven van
mensen met een handicap ‘gemakkelijker’ te maken. Nu

mogen de leerlingen het rooster bij opdracht 2 invullen.
Als extraatje kan je de lln. laten oefenen op enkele
gebaren:
https://www.youtube.com/watch?v=_2aPGd0eEz8
Bekijk nadien samen met de leerlingen opdracht 3. Laat
hen de juiste cijfers bij de passende hond noteren. Het
is belangrijk dat de leerlingen weten dat je hulphonden
nooit mag aanraken, aangezien ze aan het werk zijn. Dit
filmpje leert je meer over hulphonden:
https://www.youtube.com/watch?v=B06d5akmSak
Bekijk met de kinderen het filmpje van de
Paralympische Spelen in Rio:
https://www.youtube.com/watch?v=zn4FcDO4MZE
Dit filmpje geeft hen een beeld van het leven van een
paralympische sporter.
https://www.youtube.com/watch?v=GPQLWbiKpeQ
Dit is het filmpje van de sporters van dit jaar. Ook hier
krijgen de kinderen een beeld van hoe de Paralympische
Spelen eruit zien, welke sporten er gedaan worden en
hoe de atleten zijn.
- Slot: Vraag de leerlingen wat ze leerden in deze les
en hoe ze nu denken over mensen met een handicap.
Probeer hen te laten verwoorden dat handicaps niet
altijd goed zichtbaar zijn en dat je respectvol met
anderen moet omgaan. Als ze in de mogelijkheid zijn om
iemand te helpen, mogen ze dit altijd doen! Bekijk met
de leerlingen één van deze filmpjes:
https://www.youtube.com/watch?v=i7loEE9G9To of
https://www.youtube.com/watch?v=xvm_M7Ezr7g of
https://www.youtube.com/watch?v=9jTPxVsOdeE.
Doe de opdracht uit de instap opnieuw. Maar nu krijgen
de leerlingen hulpmiddelen. Bv. de ‘blinde’ krijgt een
‘hond’ (leerling die zich als hond voordoet) of een stok,
de personen met een mentale handicap krijgen een
begeleider, de kinderen met een fysieke handicap krijgen
een rolstoel (je kan eventueel een bureaustoel gebruiken)
of een begeleider. Kies één van deze filmpjes als afsluiter:
https://www.youtube.com/watch?v=O1wTy6AemJo
(tot 1min 08) of
https://www.youtube.com/watch?v=kqONvz8xU8E
(van 0min08 tot 1min 14)

3. Arm en rijk

• Sluit aan bij het dossier ‘Belang-rijk’ op pag. 7-10.
• Motivatie
Bij rijkdom denken we meestal aan mensen die veel
geld hebben en alles bezitten wat ze graag hebben. Bij
armoede denken we vooral aan mensen die niets hebben,
die ongelukkig zijn en het niet meer zien zitten. Hierin
zijn we bevooroordeeld. Natuurlijk is niemand graag
arm, maar het is niet omdat je materieel arm bent, dat je
een arm leven lijdt. Als je minder hebt, neem je vaak ook
genoegen met minder en ben je sneller blij met kleine
dingen. Omgekeerd zijn veel rijke mensen niet gelukkig.
Daarnaast betekent rijkdom ook vrijheid van mening,
vrijheid om altijd je eigen keuzes te maken. Op dat vlak
zijn we bevoorrecht in West-Europa, maar daar staan
we vaak niet bij stil. De werkbladen kunnen gebruikt
worden in een les Mens en Maatschappij of Godsdienst/
Zedenleer.

• Doelstellingen
- De leerlingen zijn er zich van bewust dat er in onze
samenleving mensen leven die nauwelijks in hun
noodzakelijke behoeften kunnen voorzien.
- De lln. zien in dat rijkdom meer is dan veel geld
hebben.
- De lln. zien in dat mensen nood hebben aan meer dan
alleen materiële voorzieningen.
- De lln. zijn er zich van bewust dat vrijwilligers en
hulporganisaties een grote steun zijn voor mensen in
armoede.
- De lln. stellen vast dat ook zij hun steentje kunnen
bijdragen.
• Werkwijze
- Vooraf: Je verdeelt de klas in groepen.
Groep 1: sterke lezers: deze groep leest het dossier en zal
verslag uitbrengen aan de klas.
Groep 2: foto’s ordenen: Je zorgt voor een aantal
genummerde foto’s waarin armoede – rijkdom het
thema zijn (zowel letterlijk als figuurlijk). De lln. maken
opdracht 2.
Groep 3: interview: deze leerlingen lezen het interview
om het daarna voor de klas te brengen. Verdeel de tekst
zodat vier leerlingen aan de beurt kunnen komen.
Groep 4: deze groep lost de eerste opdracht op (zonder
de artikels te lezen)
- Instap: Begin met een kringgesprek. Wat als ik een
schat van één miljoen euro vind? Wat zou ik ermee
doen? De leerlingen vertellen over hun dromen. (Dit
kunnen ze ook in hun groepje vertellen aan elkaar.) Er
wordt niet dieper op ingegaan.
- Kern: 1. De klas wordt verdeeld in vier groepen (zie
hierboven). Iedere groep krijgt zijn opdracht. * Groep 1:
Jullie lezen de artikels in Klap op pag. 7 t.e.m. 9. Duid
met fluo-stift de belangrijke woorden aan. Met behulp

van deze teksten vullen de leerlingen de eerste opdracht
in. Het groepje spreekt onderling af wat elk zal lezen en
brengt de teksten achteraf voor de klas. * Groep 2: De
leerlingen bekijken de gegeven foto’s en ordenen die:
arm – rijk. Ze moeten ook duiden waarom ze de foto’s zo
geordend hebben. (opdracht 2) Indien de leerlingen klaar
zijn, mogen ze de eerste opdracht invullen, zonder de
teksten te lezen. * Groep 3: Jullie bereiden het interview
voor zodat jullie dit straks kunnen voorlezen aan de
hele klas. * Groep 4: Jullie maken de eerste opdracht
zonder de teksten in de Klapkrant te lezen. Wanneer
jullie hiermee klaar zijn, mogen jullie ook de tweede
opdracht doen. / 2. Klassikale verwerking: Groepen
1, 2 en 4 brengen naar voor wat ze genoteerd, gelezen,
geordend … hebben. We staan stil bij het feit dat geld
niet altijd gelukkig maakt. Je kan rijk zijn doordat je veel
vrienden hebt, gezond bent, werk hebt … Het interview
komt pas later aan bod (opdracht 4). / 3. Laat een lezer
de tekst van het verhaal voorlezen (opdracht 3). De
kinderen mogen opnieuw in hun groep overleggen wat
de zoon kan hebben verteld. We laten de leerlingen
verwoorden wat ze hebben gevonden. Daarna leest de
leerkracht het vervolg voor (zie bijlage). De leerlingen
vullen de bijbehorende opdracht in. / 4. De leerlingen
die het interview voorbereid hebben, lezen dit hardop
voor. Je bespreekt met de klas waarom dit interview
past bij het dossier. (Als vrijwilliger voel je je rijk omdat
je anderen kan helpen. Er zijn organisaties die mensen
in armoede helpen.) / 5. De kinderen maken de laatste
opdracht alleen. Achteraf bespreken ze hun antwoorden
in hun groepje en daarna ook met de hele klas.
- Slot: We beluisteren dit lied over armoede:
https://www.youtube.com/watch?v=Pv15ZSHlAzE
(Het klokhuis).

Bijlage
‘Ja, ik heb veel geleerd’, antwoordde de zoon. ‘Ik zag
dat zij vier honden hebben, terwijl wij er maar een
hebben. Ik zag dat zij een beekje hebben dat doorloopt
tot het einde van de wereld terwijl wij een vijver
hebben die maar tot halverwege de oprit komt.’
‘Wij gebruiken lantaarns, terwijl zij iedere nacht naar
de sterren kunnen kijken, en ons landgoed loopt maar
tot aan de weg, terwijl zij de wereld tot aan de horizon
hebben. Wij hebben bedienden die voor ons zorgen,

terwijl zij voor anderen zorgen. Wij hebben muren om
ons landgoed staan om ons te beschermen, terwijl zij
vrienden hebben om hen te beschermen.’
De vader zweeg geschrokken.
Toen sprak zijn zoon: ‘Dank je dat je mij hebt laten zien
hoe arm we eigenlijk zijn.’

Sleutel bij de werkbladen
1. In vuur en vlam
1. a. Ze brengen hoop. – b. De kachels en dus ook
schouwen worden het meest gebruikt in dit seizoen.
Veel schouwen zijn niet goed onderhouden, waardoor
restjes hout en roet in brand kunnen schieten. – c. Een
droge kerstboom, een verhitte adapter die te lang in het
stopcontact zat. – d. ambulance: 100 / brandweer: 112 –
e. vuur en rook – Vuur is heet, pijnlijk als je je brandt en
zeer snel; in rook zitten giftige gassen.
2. a. De vlam dooft: er is te weinig temperatuur. / De
vlam dooft: er is onvoldoende zuurstof – zuurstof –
temperatuur – brandbare stof
b. brandalarm – verzamelplaats evacuatie – blusapparaat
– brandhaspel – nooduitgang
3. a. Koel de wonde binnen de 20 minuten met lauw, zacht
stromend water, en dat zo’n 20 minuten lang. – Voorkom
onderkoeling! Koel enkel de wonde. – Smeer niets op de
wonde. – Waarschuw een arts bij blaren, een aangetaste
huid, elektrische of chemische verbranding. / b. 1. nee
– 2. nee – 3. ja – 4. ja – 5. nee / water – c. Wie: zijn er
mensen gewond, in gevaar, hoeveel? – Waar: plaats,
straat, nr., gemeente/stad? – Wat: vertel wat er gebeurd is
als je het weet!
4. eigen antwoord

2. ‘Beperkt?!’
1. de ‘Internationale dag van personen met een handicap’
– beperking – mentale – hersenen – fysieke – lichaam –
ongeval – ziekte
2. Visueel: witte stok – blind – bril – braille (meer info:
https://www.blindenzorglichtenliefde.be/nl/meerweten/
index/2340)
Auditief: slechthorend – gehoorapparaat – gebarentaal
Fysiek of motorisch: rolstoel – prothese – krukken
3. Rij 1: 2, 5, 7, 1 / Rij 2: 3, 6, 4
4. Paralympische Spelen – Marieke Vervoort – special

3. Arm en rijk
1. eigen antwoorden, aangevuld met informatie uit het
dossier
(RIJK: erven, de lotto winnen, hard werken … / ARM: je
job verliezen, ziek zijn, geen inkomen door de crisis …)
2. eigen antwoorden
3. 1. eigen antwoord
2. b
4. 1. een woning – een toilet – gezonde voeding – kledij –
verwarming – zuiver water – gezonde lucht
2. bv. Spullen die we niet meer nodig hebben
aan een organisatie schenken. (speelgoed, kledij,
voedingswaren ...)
5. niet akkoord – akkoord – niet akkoord – akkoord

4. Klap nieuwsquiz 4
1. c – 2. b – 3. a – 4. c – 5. c
6. b – 7. a – 8. b – 9. a – 10. c

In vuur en vlam (1)
1. Lees aandachtig het artikel ‘Brandgevaar’ op pag. 3.

Los daarna deze vragen op. Sommige zaken moet je opzoeken.
a. Wat brengen kaarsen en lampen in deze donkere dagen?

b. Waarom zijn er in de winter meer branden in schouwen?

c. Welke zaken worden in de tekst nog als brandgevaarlijk aangegeven?

d. Wat zijn de handige telefoonnummers voor ambulance en brandweer?

e. Wat maakt een brand gevaarlijk?

2. Hoe ontstaat brand?

a. Voor een brand moeten drie voorwaarden vervuld zijn:
Ï er moet iets zijn dat kan branden (brandbare stof zoals papier, hout, olie …)
Ï het moet voldoende warm zijn (temperatuur: vlam, vonk …)
Ï er moet lucht zijn (zuurstof)
Bij het blussen, moeten wij dus één van die drie wegnemen.
De juf of meester doet enkele proefjes met een kaarsje om dit aan te tonen.
We plaatsen het brandende kaarsje in de koelkast. Wat merk je op? Hoe komt dit?

We plaatsen een glas over het brandende kaarsje. Wat gebeurt er? Hoe komt dit?

Denk nog even terug aan de vuurdriehoek.
Wat wordt weggenomen in deze voorbeelden?
Bij een frietketelbrand dekken we de frietketel af met een branddeken.
Bij een woningbrand blussen we met veel water.
Bij een hooistapelbrand trekken we het hooi uit elkaar.

Brandtip:
Controleer regelmatig
jullie rookmelders.
Dat heet: oefenen
van het vluchtplan.

Brandtip:
Als je moet vluchten,
blijf dan laag bij de grond.
Rook stijgt omhoog,
dus je ziet meer beneden.

In vuur en vlam (2)
b. Wat betekenen deze pictogrammen i.v.m. brandveiligheid? Verbind elk picto met de juiste verwoording.

•

brandhaspel

•

nooduitgang

•

brandalarm

•

verzamelplaats
evacuatie

•

blusapparaat

3. a. Wat moet je doen bij een brandwonde?

Kleur de juiste druppels.
Koel de wonde binnen de 20 minuten met lauw, zacht stromend water, en dat zo’n 20 minuten lang.
Koel de wonde zo’n 10 minuten met héél koud water.
Koel het hele lichaam.
Voorkom onderkoeling! Koel enkel de wonde.
Smeer niets op de wonde.
Smeer de wonde in met olie of boter.

Brandtip:
Je hebt maar drie minuten
om
te vluchten. Ben je dicht in
de buurt
van een kraan? Hou een nat
te
doek voor je mond; zo adem
je
de giftige rook minder in.

Waarschuw een arts bij blaren, een aangetaste huid, elektrische of chemische verbranding.
b. Het noodnummer 112

“Eén – één – twee” is het Europese noodnummer waarnaar mensen in nood 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 kunnen bellen om onmiddellijke hulp te krijgen van de brandweer, een medisch team of de politie, en dit in alle 28
lidstaten van de Europese Unie. Je kan het nummer 112 bellen met een vaste of mobiele telefoon.
Mag je het noodnummer bellen? Beantwoord de volgende situaties met JA of NEE.
JA NEE
1. Je bent gevallen en hebt een schaafwonde aan je hand.

K

W

2. Je hebt zin in een pizza. Daar zorgt 1-1-2 wel voor.

R

A

T

A

E

N

T

R

3. Oma is van haar stoel gevallen. Ze antwoordt niet als je iets vraagt.

Ook niet als je op haar wang tikt.
4.

Je ziet iemand op straat liggen. Hij bloedt hevig aan z’n hoofd.

5. Een klasgenoot heeft een bloedneus en een blauw oog opgelopen

bij een vechtpartij.

Eerst

, de rest komt later!

In vuur en vlam (3)
Als je het noodnummer 112 moet bellen, bevind je je meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk
dat je precieze en juiste informatie kan meedelen aan de operator en dat je zijn vragen kan beantwoorden.
Schrijf bij elke vraag enkele zaken waarop je moet letten als je 112 belt.
Wie zijn er betrokken?

Waar ben je?

Wat is er gebeurd?

4. Hoe verliep de les voor jou?

Welke zinnen passen bij jou? Kruis aan.
Ik ken enkele pictogrammen i.v.m. brandpreventie en weet hoe ze te gebruiken.
Ik blijf kalm wanneer ik 112 moet bellen.
Ik heb enkele nuttige tips voor brandpreventie geleerd.
Ik kon me inleven bij het rollenspel.
Dit was een

les.

Brandtip:
Bij brand: blijf rustig
• waarschuw iedereen in huis
• vlucht naar buiten
• sluit de deuren achter je
• ontmoet iedereen op een vooraf afgesproken plaats
• bel 1-1-2

‘Beperkt ?!’ (1)
1. Vul het schema aan met woorden uit het artikel.

5 december =
Handicap of

:

Ï

handicap: er is iets mis met de

Ï

handicap: er is iets mis met het

Oorzaken: geboorte,

.
.

of

2. Hulpmiddelen voor mensen met een handicap

Noteer de woorden op de juiste plaats in het schema. Kies uit:
krukken, slechthorend, fysiek, auditief, prothese, braille, witte stok,
gehoorapparaat, blind, motorisch, gebarentaal, bril, rolstoel.
BEPERKING

BENAMING

Visueel
of slechtziend

Doof of

of

Extraatje: Leer enkele gebaren, zoals een echte doventolk!

ENKELE HULPMIDDELEN /
OPLOSSINGEN

‘Beperkt ?!’ (2)
3. Animals to the rescue

Schrijf naast elke hond het nummer van de soort hond.
1. Diabeteshond - 2. Algemene dagelijkse levensverrichtingen of ADL–hond
3. Autismegeleidehond - 4. Signaalhond - 5. Blindengeleidehond - 6. Epilepsiehond
7. Psychiatrische assistentiehond

Helpt mensen met een
lichamelijke beperking.

Helpt mensen met
autisme zich beter
te voelen.

Helpt mensen
met psychische
aandoeningnen
(zoals PTSS).

Leidt blinde en
slechtziende mensen
in hun dagelijkse leven.

Kan aanvoelen wanneer
iemand een aanval krijgt.

Alarmeert mensen
met diabetes voor
een naderende hypo.

Helpt dove en
slechthorende mensen.

Deze honden helpen hun baasje bijvoorbeeld bij: het huis durven verlaten, het blokken van vreemden
die te dicht komen, het overzicht houden, paniek aanvoelen, troost bieden, boodschappen doen …
4. Sporten met een handicap

De Olympische Spelen voor mensen met een fysieke handicap heten:

Kijk eens op de website: https://www.paralympic.be/nl bij sport en team (atleten).
Voor welke paralympische sporter heb jij grote bewondering?

Welke paralympische sport vind jij bewonderenswaardig?

Dit was een bekende rolstoelatlete:
zij heette

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen terecht op de

Olympics.

‘Beperkt ?!’ (bijlage)
Fysieke beperking: zicht
Zodra de leerkracht de uitleg geeft,
draag jij een blinddoek.

Fysieke beperking: gehoor
Zodra de leerkracht de uitleg geeft,
leg jij je handen op je oren, na de uitleg
mag je je handen wegnemen.

Fysieke beperking: arm
Jij houdt je linkerarm achter je rug.

Fysieke beperking: arm
Jij houdt je rechterarm achter je rug.

Fysieke beperking: been
Jij mag je rechterbeen niet gebruiken.

Fysieke beperking: been
Jij mag je linkerbeen niet gebruiken.

Mentale beperking:
Als het jouw beurt is, ga je rechtstaan en tel je luidop
tot 15 en dan ga je opnieuw zitten.

Mentale beperking:
Jij maakt op je blaadje ENKEL een tekeningetje.

Mentale beperking:
Jij kijkt naar buiten tijdens de uitleg en zingt in
je hoofd een (sinterklaas)liedje, zodat je niet hoort
wat je moet doen.

Mentale beperking:
Jij doet de opdrachten in een andere volgorde.

Mentale beperking:
Jij kriebelt onleesbare ‘woorden’ op je blaadje,
zoals een kleuter.

Mentale beperking:
Jij vergeet het briefje mee te nemen
naar je plaats.

Fysieke beperking: zicht
Zodra de leerkracht de uitleg geeft,
draag jij een blinddoek.

Fysieke beperking: gehoor
Zodra de leerkracht de uitleg geeft,
leg jij je handen op je oren, na de uitleg
mag je je handen wegnemen.

Fysieke beperking: arm
Jij houdt je linkerarm achter je rug.

Fysieke beperking: arm
Jij houdt je rechterarm achter je rug.

Fysieke beperking: been
Jij mag je rechterbeen niet gebruiken.

Fysieke beperking: been
Jij mag je linkerbeen niet gebruiken.

Mentale beperking:
Als het jouw beurt is, ga je rechtstaan en tel je luidop
tot 15 en dan ga je opnieuw zitten.

Mentale beperking:
Jij maakt op je blaadje ENKEL een tekeningetje.

Mentale beperking:
Jij kijkt naar buiten tijdens de uitleg en zingt in
je hoofd een (sinterklaas)liedje, zodat je niet hoort
wat je moet doen.

Mentale beperking:
Jij doet de opdrachten in een andere volgorde.

Mentale beperking:
Jij kriebelt onleesbare ‘woorden’ op je blaadje,
zoals een kleuter.

Mentale beperking:
Jij vergeet het briefje mee te nemen
naar je plaats.

Arm en rijk (1)
1. Beantwoord de vragen heel kort.

1. Wat betekent ARM zijn voor jou?			

2. Wat betekent RIJK zijn voor jou?

3. Wat kan de oorzaak zijn van armoede?		

4. Hoe zou iemand rijk kunnen worden?

2. Foto’s ordenen.

Bekijk aandachtig de foto’s en schrijf het nummer van de foto bij ARM of RIJK.
Bespreek in je groepje waarom die foto daarbij hoort.
1

Foto iStock

3

Foto iStock

Foto iStock

2

4

8

RIJK

Foto iStock

Foto Pexels

ARM

5

6

Foto iStock

Foto iStock

Foto Pexels

7

Arm en rijk (2)
3. Lees aandachtig dit verhaal.
Een rijke familie woonde op een groot landgoed.

Toen vader en zoon na een paar dagen weer terug-

Ze hadden niets tekort. De vader nam zijn zoon op

reden naar hun landgoed, vroeg de vader aan zijn

een dag mee voor een reis op het platteland. De man

zoon wat hij van de afgelopen dagen vond.

wou zijn zoon laten zien hoe rijk en arm mensen

‘Ik vond het geweldig, vader’, zei de zoon.

kunnen zijn. De man en zijn zoon verbleven een

‘Heb je nu ontdekt hoe arm mensen kunnen zijn?’

paar dagen op een boerderij van een familie die

vroeg zijn vader.

moeite had om rond te komen.

‘Ja, ik heb veel geleerd’, antwoordde de zoon. (…)

1. Wat denk je dat de zoon aan zijn vader vertelde?

We luisteren nu aandachtig naar het vervolg van het verhaal.
2. Kleur de tekstballon die bij de zoon past groen.
b.

a.

Ik heb
heel veel geld
maar toch
ben ik arm.

Ik heb
heel weinig geld
maar toch
ben ik rijk.
4. Een interview met Joke

1. Wat hebben mensen in armoede zeker nodig om te kunnen overleven? Omkring.
verwarming
een woning

kledij

een gsm

een toilet
een televisie
gezonde lucht

een computerspel

zuiver water
chips
gezonde voeding

2. Wat kunnen jullie doen om mensen in armoede te helpen? Schrijf 1 voorbeeld op.

5. Akkoord of niet akkoord?

• Het is je eigen schuld wanneer je arm bent.
• Er zijn mensen die arm zijn en toch dure kleding kopen.
• In onze gemeente of stad wonen er geen mensen in armoede.
• Veel mensen zijn beschaamd dat ze arm zijn.

een chique auto

Klap nieuwsquiz 4
Sluit aan bij de Klapkrant van december 2020.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Waar komt de traditie van gekke, gebreide kersttruien vandaan? (pag. 2)
a. van het Verenigd Koninkrijk en Kosovo
b. van de Verenigde Staten van Amerika en België
c. van de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk
Foto Amazon

2. Wat veroorzaakt soms brand? (pag. 3)
a. een smartphone
b. een adapter van een smartphone
c. een laptop

4. Hoe heet het bedrijf van Jeff Bezos? (pag. 7)
a. Google
b. Facebook
c. Amazon
5. Wat is een stevige basis om je leven uit te bouwen? (pag. 8)
a. kledij, eten en een smartphone
b. een dak boven je hoofd, veel speelgoed en eten
c. een dak boven je hoofd, eten en kledij

Foto Pexels

3. Wat doet Elke Lemmens met de lege holtes in de muren van Antwerpse huizen? (pag. 4)
a. Ze maakt er mini-tafereeltjes in met kleine mannetjes.
b. Ze vult ze op met kleine cadeautjes.
c. Ze maakt er miniatuurschilderijen in.

7. Hoe werkt de hyperloop? (pag. 12)
a. Capsules reizen door buizen waarin de luchtdruk heel laag is.
b. Een trein reist door buizen waarin er geen luchtdruk is.
c. Ultralichte capsules vliegen over treinsporen.
8. Welke zin is waar? (pag. 13)
a. Een kraanvogel is groter dan een reiger maar kleiner dan een ooievaar.
b. Een kraanvogel is groter dan een ooievaar.
c. Een kraanvogel heeft steltpoten en een korte nek.
9. Wanneer mag je een wens doen volgens een oude Japanse legende? (pag. 14)
a. Als je 1 000 kraanvogels gevouwen hebt.
b. Als je 1 000 kerstmannen gevouwen hebt.
c. Als je 1 300 kraanvogels gevouwen hebt.
10. Wanneer vond Etienne Lenoir de ‘Hippomobile’ uit? (pag. 16)
a. in 1961
b. in 1962
c. in 1963

Foto Wikipedia

6. Vul het spreekwoord aan. Geluk in het spel, … (pag. 9)
a. is nog meer geluk in de liefde.
b. is geen geluk in de liefde.
c. is geen geluk op school/op je werk.

