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Uitgewerkte lessuggesties
De les 'Reis om de wereld' werd ook uitgewerkt als les op afstand.
Je vindt de werkwijze op de pagina van Klap mei, onder de pdf van het tijdschrift.
Daar vind je ook een tweede les die bedoeld is als les op afstand, met als titel 'Covid-19 wereldwijd'

1. Iedereen is mooi!

• Sluit aan bij het artikel ‘Iedereen is mooi’ op pag. 2.
• Motivatie
Jongens zijn stoer en meisjes zijn lief, dat is toch altijd
zo! Of niet... ? Bij onze geboorte kregen we allemaal
het etiket jongen of meisje opgeplakt, op basis van ons
geslachtsorgaan. De meeste mensen blijken later een
mengelmoes van wat we doorgaans als ‘mannelijke’ en
‘vrouwelijke’ eigenschappen zien. Voor sommigen voelt
de M- of V-stempel in die mate verkeerd dat ze in transitie gaan: van vrouw naar man of omgekeerd. Dankzij de
groeiende openheid in onze samenleving durven steeds
meer mensen deze stap te zetten. Kinderen komen daardoor sneller in aanraking met transgender mensen. Daar
hebben ze vragen bij, de één al wat meer dan de ander.
De werkbladen kunnen gebruikt worden in een vierde
leerjaar in een les Wereldoriëntatie of Zedenleer.
• Doelstellingen
- De leerlingen maken op een speelse manier kennis met
elkaars culturele, familiale en sociale gelijkenissen en
verschillen.
- De lln. tonen begrip voor holebi’s en zien dat de seksuele geaardheid van mensen kan verschillen.
- De lln. illustreren wat stereotypen en vooroordelen zijn
en geven voorbeelden uit de eigen omgeving en media.
- De lln. durven uit te komen voor hun eigen gevoelens
en voorkeuren.
- De lln. erkennen en respecteren de gevoelens en voorkeuren van anderen.
- De lln. durven te praten over hun gevoelens rond verliefdheid en seksualiteit.
• Werkwijze
Hou dit tot een zeer bespreekbare les. Verplicht niemand
om zijn of haar gevoelens en meningen te uiten.
- Instap: Op welke manieren kunnen mensen van elkaar
verschillen? Schrijf verschillende thema’s op papiertjes
en steek ze in een bokaal: waar woon je, welke kleren
draag je, hoe spreek je, wat zijn je hobby’s... ? Nu gaan de
leerlingen speeddaten. De lln. lopen door de klas en op
een afgesproken signaal trekken ze een papiertje samen
met de persoon die het dichtst bij hen staat (= date). Ze
moeten binnen dat thema één verschil tussen elkaar
zoeken, maar ook één overeenkomst. Concludeer dat
alle mensen anders zijn: geen twee mensen zijn dezelfde.
Toch delen we vaak meer dan we denken, hoe anders we
ook zijn.
- Kern: Vertel de lln. dat ze vandaag een artikel gaan lezen over geaardheid. Weten ze wat dit is? Laat het artikel
lezen en aansluitend opdracht 1 oplossen. Hierbij leren

de kinderen de belangrijke woordenschat bij het thema.
Koppel hier ook een klasgesprek aan vast. Misschien zijn
er in de klas kinderen met twee papa’s of twee mama’s.
Laat hun ervaringen naar voor komen.
Hierna kijken de leerlingen naar dit filmpje:
https://www.ketnet.be/kijken/de-meestgestelde-vragenaan-dokter-bea-aflevering-2-kun-je-op-jongens-en-opmeisjes-verliefd Laat dit volgen door een klasgesprek
over de vooroordelen die bestaan over jongens en meisjes. Moeten jongens stoer zijn? Of mogen meisjes ook stoere dingen doen? Ken je stoere meisjes (bv. Pippi Langkous
...) ? En mogen jongens lief zijn? Kunnen jongens meisjeskleren aandoen? Kunnen jongens meisjesdingen doen? Is
het leuk om je te verkleden als een vrouw of man? Waarom of waarom niet? Na dit vraaggesprek laat je de lln.
per twee meisjes- en jongensdingen noteren (opdracht
2).
Tijd voor een stellingenspel. De lln. kleuren een aantal
stellingen. Nadien schuif je de banken aan de kant. Alle
leerlingen staan in het midden van de klas. Links van
hen is de mee-eens-kant. Rechts van hen is de niet-meeeens-kant. Lees een stelling voor en vraag hen om positie
in te nemen. Wie in het midden blijft staan, weet het
niet. Vraag de leerlingen om hun mening te verdedigen.
Waarom zijn ze het eens met de stelling? Waarom niet?
Tijdens het debat wordt er komaf gemaakt met genderstereotypen. Concludeer dat jongens en meisjes niet zo
hard verschillen.
Wat betekent ‘buitengewoon’? (speciaal, bijzonder,
erg goed ...) Heb jij een talent dat mensen niet meteen
kunnen zien? Welke talenten hebben we allemaal in
de klas? Wie kan wat? Hierop volgend ontwerpen de
lln. een ik-cirkel. Ze laten zich hierin op een speelse
en eenvoudige manier zien aan de anderen. De cirkel
wordt verdeeld in minstens zes segmenten en hierin is
plaats voor het eigene van de persoon en voor wat hij of
zij belangrijk vindt. De segmenten kunnen op talrijke
manieren verlevendigd worden door ze te illustreren
met bijvoorbeeld citaten, gedichten, tekeningen, foto’s ...
Volgende vragen kunnen helpen om invulling te geven
aan de segmenten: Wat zijn je hobby’s? Hoe ziet je familie
eruit? Waar kom je vandaan? Wat kan jij goed? Wanneer
ben je trots op jezelf? Wie of wat is belangrijk voor jou?
Wanneer voel je je echt blij? ... Geef voldoende tijd om
dit fijn in te vullen. Bij de nabespreking laat je de lln. bij
voorkeur in een kring zitten. Iedereen stelt zijn of haar
cirkel voor. Laat de anderen vragen stellen. Concludeer
dat het belangrijk is dat iedereen zichzelf kan en mag
zijn.

- Slot: Als luchtige afsluiting van dit toch wel beladen
onderwerp lossen de lln. zelfstandig de woordzoeker op.
• Tip
Wil je rond het thema verder aan de slag in de klas, haal
er dan het boek Gelukkige vaderdag, Silvie van Brigitte
Minne bij. Dit is een grappig en no-nonsense boek over
transgenders. Uitgeverij De Eenhoorn maakte er handige lestips bij. En op www.schooluitdekast.be vind je zelfs
een uitgebreide lessenreeks rond het boek.

2. Reis om de wereld

• Sluit aan bij het dossier ‘Hoe leven zij?’ op pag. 7 t.e.m. 9.
• Motivatie
In België wonen heel wat nationaliteiten bij elkaar. Het
is belangrijk dat we de gewoontes en gebruiken van die
mensen leren kennen. Soms zijn we onverdraagzaam
voor mensen die uit een ander land komen. Die onverdraagzaamheid wordt vaak gevoed door angst voor het
onbekende. De verschillen tussen de nationaliteiten zijn
net interessant. We kunnen immers heel veel leren van
elkaar. Deze les sluit aan bij de deeldomeinen Wereldoriëntatie en Actualiteit.
• Doelstellingen
- De leerlingen beseffen dat culturele verschillen verrijkend zijn.
- De lln. geven voorbeelden van klederdracht in andere
culturen.
- De lln. kennen de vier factoren die zorgen voor een gezonde levensstijl.
- De lln. kunnen iets meer vertellen over de paalwoningen op het Inlemeer in Myanmar.
- De lln. kennen het verschil tussen een democratie en
een dictatuur.

• Werkwijze
- Instap: Geef deze opdracht aan je leerlingen: Teken
drie mannetjes. Geef ze dezelfde huidskleur, hetzelfde
kapsel en dezelfde kledij. Teken nogmaals drie mannetjes. Geef ze alle drie een andere huidskleur, een ander
kapsel en totaal verschillende kledij. Welke mannetjes
vind je het leukst? De drie dezelfde of de drie verschillende?
- Kern: Het dossier ‘Hoe leven zij?’ op pag. 7 t.e.m. 9
wordt in groepjes van ongeveer vier leerlingen gelezen.
In elk groepje wordt een leerling aangeduid die zaken
die niet duidelijk zijn op het bord mag noteren. Wanneer alle groepjes klaar zijn met lezen, worden de zaken
die op het bord staan besproken. Vervolgens worden
de werkbladen in groepjes opgelost. Wanneer iedereen
klaar is met de werkbladen, volgt een klassikale bespreking.
- Achteraf: Vertel de leerlingen dat Japanners gemiddeld
langer leven omdat ze heel gezond eten. Wij gaan in
de klas ook twee gezonde maaltijden bereiden. Verdeel
de klas in vier groepen. Groepen 1 en 2 bereiden een
fruitsalade. Hier vind je inspiratie: https://www.puursuzanne.nl/?s=fruitsalade&limit=10&ixsl=1. Groepen 3 en
4 bereiden een vegetarische salade. Enkele ideeën:
https://www.puursuzanne.nl/recepten/5-x-lekkerste-vegetarische-salades. De mee te brengen keukenbenodigdheden en ingrediënten worden op voorhand verdeeld
onder de leerlingen.

Sleutel bij de werkbladen
1. Iedereen is mooi!

1. holebi = homoseksuelen, lesbische vrouwen en biseksuelen – regenboogvlag = typische vlag van holebi’s – uit de
kast komen = wanneer iemand vertelt dat hij homo- of
biseksueel of lesbisch is – transgender = iemand die van
geslacht verandert – fobie = een verschrikkelijke angst –
17 mei = internationale dag tegen Homofobie en Transfobie
2. – 3. eigen antwoorden
4. horizontaal: vriendschap (eerste lijn), hormonen (derde
lijn), kriebels (vierde lijn), puberteit (zevende lijn), gevoelens (tiende lijn)
verticaal: verliefd (eerste kolom), geslacht (twaalfde kolom)

2. Reis om de wereld

1. Kimono: Japan, gemaakt uit zijde, losse mantel, wijde
mouwen, in het midden een riem. – Kitenge: Kenia, stevige katoenen doek, heel felle kleuren, verschillende motieven, rok, bloes of hoofddoek. – Kaftan: Syrië, Turkije,
lang gewaad. – Poncho: Peru, wollen rechthoek.
2. a. Omdat de mensen daar het langst leven. Er leven dus
veel oudere mensen.
b. gezonde geest – goede zorg – gezond eten – veel bewegen
3. Inlemeer – 5 – 20 – paalwoningen – intha – zonen –
drijvende – weinig of geen − roeien − hun been
4. Foto 1: favela = een wijk waar veel arme mensen wonen
en waar er veel criminaliteit is, er is vaak geen elektriciteit of stromend water, de huisjes zijn gebouwd met
gevonden stenen, hout en verkeersborden.
Foto 2: favela = een plant die vroeger groeide op de heuvels van Brazilië.
5. dictatuur – democratie – democratie – dictatuur – dictatuur – democratie

Iedereen is mooi! (1)
1. In het artikel ‘Iedereen is mooi’ (pag. 2) komen een aantal moeilijke begrippen voor.
Wat betekenen deze woorden? Verbind juist.
holebi ¤				¤ wanneer iemand vertelt dat hij homo- of biseksueel of lesbisch is
regenboogvlag ¤			
									
uit de kast komen ¤			

¤ homoseksuelen, lesbische vrouwen en biseksuelen,
of mensen die verliefd worden op iemand van hetzelfde geslacht

¤ typische vlag van holebi’s

transgender ¤				¤ een verschrikkelijke angst
fobie ¤				¤ iemand die van geslacht verandert door middel van
									verschillende operaties

Welke dag valt op 17 mei?
2. a. Typisch voor een jongen of een meisje?
Typische meisjesdingen

Typische jongensdingen

b. Kleur de stellingen groen als je er mee eens bent, rood als je er niet mee eens bent.
Laat wit als je het nog niet weet.
Ï Meisjes letten beter op in de klas.
Ï Jongens zijn handiger.
Ï Jongens zijn beter in rekenen dan meisjes.
Ï Alleen meisjes worden verpleegster, alleen jongens worden dokter.
Ï Meisjes kunnen zware dingen heffen.
Ï Jongens mogen een roze T-shirt dragen.
Ï Een jongen met een oorbel is zeker een homo.
Ï Een meisje mag huilen, een jongen niet.

Iedereen is mooi! (2)
3. Mijn ik-cirkel

Iedereen is mooi! (3)
4. Los de woordzoeker op.
Kan je alle verborgen woorden vinden?

gevoelens – hormonen – kriebels – puberteit – geslacht – verliefd – vriendschap
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5. Even terugkijken
a. Praten over gevoelens vind ik toch wat moeilijk.			
b. De verschillen tussen de kinderen van de klas zijn verrijkend.		
c. Ik luisterde vandaag meer dan dat ik het woord zocht/nam.		
d. Ik toon respect voor iedereen, hoe verschillend die ook is van mij.

¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤

Reis om de wereld (1)
1. Bij het artikel ‘Anders’
Je kledij verklapt een beetje waar je vandaan komt.
Noteer onder de prenten de naam van de kledij die je ziet.

KIES UIT:
kaftan (= groen), kimono (= geel), kitenge (= bruin) of poncho (= rood).
Geef daarna de zaken in het rooster de juiste kleur.

Syrië

wollen rechthoek

verschillende motieven

Kenia

stevige katoenen doek

lang gewaad

Turkije

gemaakt uit zijde

losse mantel

Peru

heel felle kleuren

in het midden een riem

Japan

rok, bloes of hoofddoek

wijde mouwen

2. Bij het artikel ‘Oudste bevolking’
a. Noem één mogelijke reden waarom er in Spanje en Italië zoveel mensen aan het coronavirus gestorven zijn.

b. Welke vier factoren zorgen ervoor dat mensen langer leven?
Schrijf ze onder de juiste foto's.

		

Reis om de wereld (2)
3. Bij het artikel ‘Op het water’
Lees het artikel in Klap en vul de tekst hieronder aan.

In Myanmar ligt het

Dit meer is ruim

kilometer breed en

kilometer lang. (!) De huizen in het meer staan op palen, we noemen

dit

Deze huizen werden gebouwd door de

(=

van het meer). Ze maakten

Ze zijn ook zelfvoorzienend, wat betekent dat ze
De vissers

tuinen.
producten invoeren.

op een speciale manier. Ze duwen met
tegen de peddel.

4. Bij het artikel ‘Sloppenwijk’
Beide foto’s sluiten aan bij het artikel.
Wat tonen ze, denk je? Tip: één antwoord is voldoende.
Geef ook wat uitleg bij de foto’s.

Naam:

Foto 1:

		

Foto 2:

		
		
5. Bij het artikel ‘Vrijheid’
Democratie of dictatuur? Schrijf het onder de prenten of beschrijvingen.
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Covid-19 wereldwijd (2)
3. Bij het artikel ‘Op het water’
Lees het artikel in Klap en vul de tekst hieronder aan.

In Myanmar ligt het

Dit meer is ruim

kilometer breed en

kilometer lang. (!) De huizen in het meer staan op palen, we noemen

dit

Deze huizen werden gebouwd door de

(=

van het meer). Ze maakten

tuinen.

Ze zijn ook zelfvoorzienend, wat betekent dat ze
producten invoeren. De vissers

op een speciale manier.

Ze duwen met

tegen de peddel.

4. Bij het artikel ‘Sloppenwijk’
Beide foto’s sluiten aan bij het artikel.
Wat tonen ze, denk je? Tip: één antwoord is voldoende.
Geef ook wat uitleg bij de foto’s.

Foto 1:

		

Foto 2:

		
		
5. Bij het artikel ‘Vrijheid’
Democratie of dictatuur? Schrijf het onder de prenten of beschrijvingen.
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