v.u. Piet Spanhove, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel - Vormgeving: Die Keure

LESSEN EN TIPS

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS

INHOUD
VOORAF
4…

Wat willen we met
Saved by the bell bereiken?

AANBOD SECUNDAIR ONDERWIJS
5…
9…
11 …

Uitgewerkte les 50 min

VIDEO IN DE KLAS
Op de website www.savedbythebell.be kan je per
onderwijsniveau videosuggesties vinden om de
belactie in de klas voor te bereiden. We verzamelen
korte video’s over onderwijs in de wereld en over
de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.
Al deze korte video's kan je gebruiken als lesopener,
tijdens het belmoment of als inhoudelijk onderdeel
op een personeelsvergadering.

Korte lesmomenten
Duidingstekst secundair onderwijs

HET BELMOMENT
12 …

Suggesties voor het belmoment

MEER INFORMATIE

Werkwijze

16 …
17 …
17 …

Elk filmpje is gekoppeld aan de populaire
videowebsite op internet.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
Nog meer wereld in je klas?
Colofon

AANBOD DIE KEURE
18 …

Start de video met de afspeelknop
in het midden van het beeld.

Educatieve uitgaven Die Keure
Klik dan rechtsonder op de knop Youtube.
Je zal de video in een groter afspeelscherm
zien op de website van Youtube.
Je kan de film dan schermvullend weergeven
via de knop rechtsonder in het videoframe.
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Beste leerkracht
Beste directeur
Op 5 oktober is het de Internationale dag van de Leerkracht of World Teachers' Day. Gemotiveerde en goed
opgeleide leerkrachten zijn de belangrijkste factor voor
het aanbieden van kwaliteitsonderwijs, overal in de
wereld, ook hier bij ons.
Onderwijs is namelijk een hefboom voor ontwikkeling.
Onderwijs creëert kansen. Onderwijs maakt werk van
gelijke kansen.

Goed onderwijs voor iedereen! Dat blijft de eis van
Saved by the bell.
Studio Globo organiseert deze symbolische actie niet
voor niets op de Internationale dag van de Leerkracht.
We vragen op vrijdag 5 oktober 2018 aandacht voor
het belang van goed onderwijs voor alle kinderen en
jongeren.
Laat die dag de schoolbel extra lang rinkelen en
denk aan
- alle kinderen die geen kansen krijgen voor goed
onderwijs
- en aan alle leerkrachten die vaak in moeilijke
omstandigheden moeten lesgeven.

©GEMReport

Vorig jaar deden meer dan 500 scholen mee; goed voor
zo'n 145.000 leerlingen, studenten, leerkrachten en
docenten. Ook in het buitenland klinkt er meer en meer
belgeluid voor het recht op goed onderwijs.

Onderwijs voor alle kinderen en jongeren is een mensenrecht. Toch zien we dat er nog altijd meer dan 260 miljoen
kinderen niet naar school gaan. 264 miljoen! Dat is 25
keer de hele Belgische bevolking. De laatste jaren stijgt
dat absoluut getal door de toename van de wereldbevolking, door een gebrek aan infrastructuur en middelen én
door aanhoudende conflicten in heel wat landen.
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vragen wereldwijd
aandacht voor de kwaliteit van het
onderwijs. Het is niet alleen belangrijk dat kinderen en jongeren
naar school kunnen gaan, ook het aangeboden onderwijs moet van goede kwaliteit zijn om het schooltraject
succesvol af te ronden. We denken daarbij aan goede
infrastructuur, goede leermiddelen en goed opgeleide

Om dit belmoment in je klas of school voor te bereiden,
vind je in deze bundel tips en lessuggesties. Al deze tips,
suggesties en bijlagen zijn ook vrij te downloaden via
www.savedbythebell.be.
Doe mee en registreer je school op de website van
Saved by the bell.
- Zo toon je mee hoeveel mensen bellen voor het
recht op goed onderwijs,
- ontvang je een pakket gratis posters en folders om
de actie zichtbaar te maken op school
- en krijg je automatisch de nieuwsbrief toegestuurd
met de laatste informatie voor een geslaagde actie op
je school.
Overtuig je collega’s om deel te nemen aan Saved by
the bell en maak er een solidair schoolgebeuren van!

leerkrachten.
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VOORAF
Wat willen we met
Saved by the bell bereiken?
De blik verruimen

Inzicht meegeven

Door beelden uit de wereld in de klas binnen te brengen, ontdekken de leerlingen dat er meer is dan hun eigen wereld. Het
is een basis voor een open, geïnteresseerde en respectvolle
houding tegenover mensen uit andere culturen.

We willen oudere leerlingen laten begrijpen dat onderwijs
een hefboom voor ontwikkeling is. Dat er ook heel wat oorzaken zijn waarom onderwijs niet voor iedereen toegankelijk is:
conflict of oorlog, armoede, gezondheid, onevenwicht tussen
jongens en meisjes, gebrek aan infrastructuur …

Nieuwsgierig maken
We willen de leerlingen nieuwsgierig maken voor onbekende
dingen. We willen hen vooral laten ontdekken dat een grote
diversiteit boeiend is en ook kansen biedt.

Gelijkenissen zien
We willen de leerlingen laten zien dat er overal kinderen zijn
die ook spelen, lachen, eten, blij of boos zijn … Vanuit herkenning kan er verbondenheid groeien.

Saved by the bell, 5 oktober 2017
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Oplossingen laten zien
We willen oudere leerlingen ook laten inzien dat er oplossingen mogelijk zijn door goed politiek beleid. Bovendien willen
we leerlingen laten beseffen dat onderwijs aanbieden alleen
niet volstaat. Ook de kwaliteit van de aangeboden lessen is
enorm belangrijk en daarbij spelen factoren als de opleiding
van de leerkrachten, de infrastructuur van de scholen of de
kwaliteit van de lesmethodes een grote rol.
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AANBOD
SECUNDAIR ONDERWIJS
Tijdens deze les worden de leerlingen uitgedaagd om
stil te staan bij de vierde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 4): Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol
onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.
Het recht op onderwijs ligt aan de basis van alle andere
mensenrechten. Toch zijn 121 miljoen kinderen nog
nooit naar school geweest of hebben de schoolbanken
vroegtijdig verlaten. Wereldwijd zijn nog steeds 781
miljoen volwassenen analfabeet. Twee derde van hen
zijn vrouwen. Toegang tot onderwijs is een essentiële
voorwaarde om duurzame ontwikkeling te verzekeren
voor de komende generaties. Met SDG 4 streeft men
ernaar dat tegen 2030 alle jongeren en een groot aantal
volwassenen kunnen lezen, schrijven en rekenen.
Deze les kan opgevat worden als geheel, maar ook
afzonderlijk zijn de verschillende onderdelen bruikbaar.

Lesinfo
Doelgroep
1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs.
Ook voor studenten van de lerarenopleiding.

Duur en werkvorm
1 lesuur met activerende werkvormen, klasgesprek en
creatieve oefening.

Voorbereiding
- Registreer je school op www.savedbythebell.be en ontvang
promomateriaal van Saved by the bell.
- Neem de lesstructuur op voorhand eens door.
- Druk de kaartjes met vragen af en knip ze uit. Zie bijlage op
www.savedbythebell.be > Materiaal > Secundair > Les.

Klasschikking
Plaats de banken in eilandjes.
De lesfase ‘speeddate’ verloopt best op de speelplaats, in een
brede gang of andere open ruimte.

Lesverloop
LESFASE

INHOUD

MATERIAAL

DUUR

Speeddate

De leerlingen wisselen uit in duo’s aan de hand van
vragen over onderwijs.
Ze geven hun eigen mening.
Na enkele minuten wordt er telkens doorgeschoven.

Kaartjes met vragen

20’

Mindmap over
kwaliteitsonderwijs

Klassikale uitwisseling over de vraag ‘Wat is nodig
Schoolbord
voor kwaliteitsvol onderwijs?’
De elementen die essentieel zijn om kwaliteitsonderwijs te kunnen voorzien worden in een mindmap
gevisualiseerd.

10’

Droom

De leerlingen gaan in kleine groepjes creatief aan de
slag. Ze maken een tekening van hun ‘ideale school’,
stellen een tijdslijn op van hun ‘ideale schooldag’ of
bedenken een innovatieve oplossing voor een onderwijsvraagstuk.

Grote bladen papier,
stiften en kleurpotloden

20’

Actie!

Maak van elke tekening/tijdslijn/oplossing een foto of
filmpje.
Bezorg deze aan Studio Globo.

Fototoestel of
smartphone

5’
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Speeddate (20’)
Trek voor deze opdracht met je klas naar de speelplaats of
zoek een brede gang of andere open ruimte op.
We voorzien 20 kaartjes met vragen over onderwijs.
Als bijlage te downloaden op de website bij Materiaal >
Secundair > Les.
Er zijn vragen van verschillende niveaus. Je kan als leerkracht
zelf kiezen welke vragen je gebruikt, afhankelijk van het
niveau en het aantal leerlingen in je klasgroep.
De helft van de klas krijgt een kaartje. De leerlingen
lopen rond. Wanneer de leerkracht een signaal geeft,
vormt elke leerling met een kaartje een duo met een
leerling zonder kaartje.
De leerling met kaartje stelt de vraag die op het kaartje staat.
De andere leerling antwoordt vanuit zijn persoonlijke mening
op de vraag.
Na 1,5 minuut geeft de leerkracht opnieuw een signaal.
De kaartjes wisselen van eigenaar: wie een kaartje had, geeft dat
aan degene zonder kaartje, waarmee hij net in gesprek was.
De leerlingen lopen vervolgens terug kort rond. Wanneer er
opnieuw een signaal klinkt, worden er nieuwe duo’s gevormd.

11. Kan een school haar leerlingen verplichten om te voet, per
fiets of met het openbaar vervoer naar school te komen?
Waarom wel/niet?
12. Wie mag bepalen wat de leerlingen op school leren?
13. Hoe zou je een ‘kwalitatief schoolgebouw’ omschrijven?
Wie is hiervoor verantwoordelijk?
14. Wat kan de rol van een leerlingenraad op een school zijn?
15. Wie moet instaan voor de ontwikkeling van leermiddelen
(handboeken, schriften, bordboeken …)? Wat is goed
lesmateriaal voor jou?
16. Wie moet de financiële middelen voorzien om een school
draaiende te houden?
17. Hoe kunnen gedemotiveerde jongeren gestimuleerd
worden om naar school te gaan?
18. Wereldwijd zijn 781 miljoen volwassenen analfabeet.
Twee derde van hen zijn vrouwen. Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat meer meisjes naar school gaan?
19. Wat moet er gebeuren opdat iedereen het lager en
middelbaar onderwijs kan afwerken?
20. Welke rol mag/moet de politiek spelen op vlak van
onderwijs?

Mindmap kwaliteitsonderwijs (10’)
Na de speeddate volgt een klassikale uitwisseling over de
vraag: Wat is nodig voor kwaliteitsvol onderwijs?
Schrijf ‘KWALITEITSONDERWIJS’ in het midden van het bord.

In plaats van de leerlingen rond te laten lopen kan je ook
een cirkel van stoelen maken, met een tweede stoelencirkel
errond. De leerlingen zitten zo telkens tegenover elkaar, zoals
tijdens een ‘echte’ speeddate. Na de discussie en het doorgeven van de vragenkaartjes, schuift één van beide cirkels door.
Zo komt iedereen tegenover iemand anders te zitten.
Wanneer je de leerlingen 6 keer van gesprekspartner hebt
laten wisselen, heeft elke leerling 3 verschillende vragen beantwoord. Heb je meer tijd en merk je dat je klas gemotiveerd
blijft, dan kan je deze methodiek langer laten duren.

VRAGEN OP DE KAARTJES (ZIE BIJLAGE)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Is school belangrijk? Waarom wel/niet?
Hoe omschrijf je een ‘goed klaslokaal’?
Beschrijf wat voor jou een ‘goede leerkracht’ is.
Beschrijf wat voor jou een ‘goede schooldirecteur’ is.
Hoe ziet jouw ‘ideale speelplaats’ eruit?
Vind je dat groen op de speelplaats verplicht moet zijn?
Waarom wel/niet?
Wat is een ‘veilige schoolomgeving’ voor jou?
Wat is een ‘gezonde schoolomgeving’ voor jou?
Hoe kunnen leerlingen en ouders meer betrokken worden
bij wat er op school gebeurt?
Moet onderwijs overal ter wereld gratis zijn? Waarom wel/
niet?

Voor jullie de mindmap vervolledigen, stel je de klas een aantal vragen. Tijdens dat gesprek kan je eventueel al een aantal
zaken op het bord schrijven die de leerlingen zullen helpen bij
het opstellen van de mindmap.
- Vraag de leerlingen in de eerste plaats waarom school belangrijk is. Link bijvoorbeeld school en gezondheidszorg,
rechten van meisjes, betere kansen in de toekomst, leren
samenwerken met anderen, een beroep leren …
- Introduceer vervolgens het concept Saved by the Bell.
Verwijs naar de Save by the Bell-actie die jullie op school
zullen doen. Leg uit dat dit een actie is die de aandacht
vestigt op het feit dat elke jongere recht heeft op goed,
kwaliteitsvol onderwijs. Deze oproep vertrekt vanuit de
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. SDG 4 ‘Verzeker
gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder
levenslang leren voor iedereen’ vraagt wereldwijd meer
aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Het is niet
alleen belangrijk dat kinderen en jongeren naar school kunnen gaan, ook moet het aangeboden onderwijs van goede
kwaliteit zijn om het schooltraject succesvol af te ronden.
- Vraag de leerlingen wat een school tot een goede,
kwaliteitsvolle school maakt. Vermeld een goed gebouw,
genoeg materiaal, goede en toffe leerkrachten, voldoende
buitenruimte, zich goed voelen op school, een gezonde en
veilige schoolomgeving …
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- Stel hen vervolgens de vraag wat ervoor kan zorgen dat
je geen toegang hebt tot (goed) onderwijs. Hier kan
je wijzen op de afstand naar school, de prijs van inschrijving, schooluniform of lesmateriaal, het feit dat sommige
kinderen en jongeren moeten gaan werken, het probleem
van de verloning van leerkrachten, het gebrek aan goede
infrastructuur, het feit dat je een meisje bent …
- Vraag de klas tot slot welke elementen noodzakelijk zijn
om kwaliteitsonderwijs te kunnen voorzien. Alle elementen kwamen reeds aan bod tijdens de speeddate en het
gesprek dat zonet werd gevoerd.
1. Goede infrastructuur (kwalitatieve schoolgebouwen
met aangepast meubilair)

2. Goede toegankelijkheid (wegeninfrastructuur,
openbaar vervoer …)
3. Goede leermiddelen (boeken, schriften, schrijfgerief,
schoolbord, computers, didactisch materiaal …)
4. Goed opgeleide leerkrachten om de kinderen te
onderwijzen
5. Financiële middelen (nodig om al het bovenstaande te
kunnen voorzien)
6. Inhoud (vastgelegde leerinhouden, zoals de eindtermen
en ontwikkelingsdoelen in het Vlaamse onderwijs, op het
gebied van kennis, inzicht, attitudes, vaardigheden …)
Geef alle antwoorden in een mindmap weer op het bord.

GOEDE
INFRASTRUCTUUR

GOEDE
TOEGANKELIJKHEID

INHOUD
KWALITEITSONDERWIJS
FINANCIËLE
MIDDELEN

GOEDE
LEERMIDDELEN

GOED OPGELEIDE
LEERKRACHTEN

Je kan er ook voor kiezen om de antwoorden van de leerlingen te groeperen in kolommen, waarna zij de titel van elke
kolom (de 6 noodzakelijke elementen) moeten achterhalen.
GOEDE INFRASTRUCTUUR

GOEDE
TOEGANKELIJKHEID

GOEDE
LEERMIDDELEN

GOED
OPGELEIDE
LEERKRACHTEN

FINANCIËLE
MIDDELEN

INHOUD

- Kwalitatieve
schoolgebouwen
- Aangepast
meubilair
- …

- Wegeninfrastructuur
- Openbaar
vervoer
- Toegankelijk
voor personen
met een
handicap
- …

-

- Degelijke
lerarenopleidingen
- Pedagogische
studiedagen
- Nascholingen
- …

Het geld dat nodig
is om dit alles te
kunnen voorzien
(subsidies van
de overheid,
bijdragen van de
ouders …)

Vastgelegde leerinhouden op het
gebied van kennis,
inzicht, attitudes,
vaardigheden

Boeken
Schriften
Schrijfgerief
Schoolbord
Computers
Didactisch
materiaal
- …
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Droom (20’)
De leerlingen hebben kennisgemaakt met de elementen die
essentieel zijn om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen voorzien.
Daar gaan ze nu creatief mee aan de slag. Verdeel de klas in
kleine groepjes (ongeveer 3 leerlingen per groepje). Geef elk
groepje een groot blad papier (minstens A3) en wat stiften,
kleurpotloden … Eventueel kan je hen ook tijdschriften, scharen en lijm geven zodat ze een collage kunnen maken.
Verschillende opdrachten zijn mogelijk. Je kan de groepjes
allemaal dezelfde opdracht geven of hen laten kiezen wat ze
het liefst doen.
1. Maak een tekening van jullie ‘ideale school’. Hou hierbij
rekening met de elementen die essentieel zijn voor kwaliteitsonderwijs.
2. Stel een tijdslijn op van jullie ‘ideale schooldag’. Hou
hierbij rekening met de elementen die essentieel zijn voor
kwaliteitsonderwijs.
3. Bedenk een innovatieve oplossing voor een onderwijsvraagstuk. Er zijn geen belemmeringen. Denk dus out of
the box! Werk een affiche uit om jullie oplossing voor te
stellen. Dit zijn de onderwijsvraagstukken:
a. Op vlak van onderwijs is er een grote genderongelijkheid. Hoe kan je die wegwerken en ervoor zorgen
dat ook alle meisjes toegang krijgen tot kwaliteitsvol
onderwijs?
b. Ongeveer één op de negen kinderen groeit op in een
gebied waar gewapende conflicten en geweld tot
het alledaagse leven behoren. Hoe kan ook daar de
toegang tot kwaliteitsonderwijs verzekerd worden?
c. Motivatie maakt positieve energie voor leeractiviteiten los. Hoe zorg je ervoor dat jongeren gemotiveerd
zijn om naar school te gaan?
Als afsluiter houdt elk groepje een korte presentatie waarin
het zijn eindresultaat voorstelt aan de rest van de klas.

Actie! (5’)
Maak van elke oplossing/ tijdslijn/ tekening een foto of filmpje.
Bezorg deze voor 15 oktober '18 aan Studio Globo via e-mail
of via WeTransfer aan savedbythebell@studioglobo.be. De
meest creatieve en overtuigende boodschappen verschijnen
op de website en sturen wij door naar Hilde Crevits, Vlaams
minister van Onderwijs en Alexander De Croo, minister van
Ontwikkelingssamenwerking.
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Korte lesmomenten

Video met klasgesprek (10’)

Naast het lespakket van een lesuur zijn er ook korte lesmomenten die elke leerkracht kan gebruiken om het belmoment
van Saved by the bell in te leiden of te kaderen.

Bekijk samen met de leerlingen de video Leerkrachten
voor kwaliteitsonderwijs. Deze video kan je vinden op de
website > Materiaal > Secundair > Video.

Speeddate (20’)

Na de video kan je een klasgesprek houden over deze stellingen:

Het onderdeel ‘speeddate’ van de uitgewerkte les kan je ook
als apart lesmoment gebruiken. Het is een ideale manier om
leerlingen te laten nadenken over het thema ‘goed onderwijs’.
De uitleg over de speeddate kan je op p. 6 vinden.
De 20 kaartjes zijn te downloaden op www.savedbythebell.be
bij Materiaal > Secundair > Les.

Stellingenspel (15’)
Met deze stellingen speel je met de leerlingen een
dynamisch spel.

Uitspraak van de Zuid-Afrikaanse leerkracht:
“Leerkrachten zijn de belangrijkste beroepsgroep in de samenleving, want zonder leerkrachten zouden leerlingen niet leren hoe
ze dingen moeten doen.”
Uitspraak van de leerkracht uit India:
“We moeten niet enkel op de studie nadruk leggen. We moeten
ook aandacht hebben voor de persoonlijkheid. Als we leerlingen
kunnen vormen tot goede mensen, dan wordt automatisch ook
de samenleving beter.”

Bepaal in een grotere ruimte 3 plaatsen:
- een plaats voor VOLLEDIG WAAR
- een plaats voor HELEMAAL NIET WAAR
- een plaats voor twijfelaars WAAR / NIET WAAR
Laat de leerlingen bij elke stelling een plaats in de ruimte
kiezen.
Je kan elke stelling kort bespreken met de leerlingen: Waarom
ben je er volledig mee eens? Waarom niet? Wat doet je twijfelen? …

ENKELE STELLINGEN:
- Naar school gaan is tijdverlies. Ik kan meer leren op straat
en van mijn vrienden.
- Een goede leerkracht heeft oog voor het welzijn en het
geluk van de leerlingen. Een goede leerkracht is niet alleen
bezig met punten geven.
- Een toffe speelplaats met bankjes, wat groen, een sportveldje … zal ervoor zorgen dat ik beter kan leren.
- Mijn ouders moeten niet te veel weten van wat er in school
gebeurt. Ze moeten zich niet bemoeien met mijn schoolprestaties.
- Alle kinderen en jongeren moeten verplicht naar school
gaan.
- Meisjes moeten niet zo lang naar school gaan als jongens.
Als ze wat kunnen rekenen, lezen en schrijven dan is dat al
voldoende.
- De school moet gratis zijn. De overheid of de regering moet
alles betalen.
- De minister van Onderwijs moet bepalen wat leerkrachten
in hun lessen moeten geven.
- …

Informatieve video (3’)
Bekijk samen met de leerlingen de video Sustainable development begins with education. Deze video kan je vinden
op www.savedbythebell.be > Materiaal > Secundair > Video.

Uiteraard kan je zelf ook nog enkele stellingen bedenken.
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Aanbod van VIA Don Bosco

Leerkrachten die meer tijd willen besteden aan de voorbereiding van het belmoment van Saved by the bell kunnen
terecht bij VIA Don Bosco voor het lespakket Toekomstdromen.

Duur: 1 à 2 lesuren
Doelen:
- Een dialoog creëren tussen noord en zuid die aanzet om
over onze eigen toekomstdromen, maar ook die van
anderen na te denken.
- Nadenken over wat er nodig
is om deze dromen voor iedereen werkelijkheid te laten
worden.
- Nadenken over wat jongeren zelf kunnen verwezenlijken, voor zichzelf én voor
anderen.

Toekomstdromen
“Later wil ik dokter worden en even goed kunnen dansen als
Michael Jackson.” vertelt Mano Raj uit India zelfzeker. “Als ik groot
ben, zal ik voor leerkracht studeren of een huis bouwen op de
maan.” antwoordt Oswaldo uit Peru.
Iedereen heeft dromen, ambities en plannen in het leven.
In deze inspiratiegids gaan we in dialoog met het zuiden en
reflecteren we over onze eigen ambities. Aan de hand van
stellingen en beeldmateriaal dagen we leerlingen en hun
leeftijdsgenoten in het zuiden uit om na te denken over hun
toekomst.
Wat: inspiratiegids voor leerkrachten rond het thema ‘Toekomstdromen en ambities. Hier en in het zuiden’.
Doelgroep: alle leerlingen van de 2de en 3de graad van het
secundair onderwijs ASO/BSO/TSO/KSO
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Toekomstdromen bestellen
Scholen kunnen Toekomstdromen gratis bestellen bij
www.viadonbosco.org > doorklikken op Wereldburgerschapseducatie > artikel Toekomstdromen.
Rechtstreekse link:
https://www.viadonbosco.org/nl/educatie/toekomstdromen-0
Meer informatie kan je bekomen via wereldburgerschapseducatie@viadonbosco.org of op 02 427 47 20.
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DUIDINGSTEKST VOOR
HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Wij zijn hier vandaag samen omdat onze school deelneemt aan Saved by the bell. Deze actie gaat jaarlijks
door op 5 oktober, op de Internationale dag van de
Leerkracht.
Saved by the bell is een symbolische actie:
- we denken aan de kinderen en jongeren die geen
kansen krijgen om naar school te gaan;
- we denken aan de kinderen en jongeren die geen
toegang hebben tot goed kwaliteitsvol onderwijs;
- we denken aan de leerkrachten die in moeilijke
omstandigheden moeten lesgeven.
De cijfers over de huidige situatie van onderwijs in de
wereld zijn nog steeds alarmerend:
- maar liefst 61 miljoen kinderen hebben om allerlei
redenen geen toegang tot basisonderwijs;
- meer dan 250 miljoen kinderen kunnen niet lezen,
niet schrijven en niet rekenen. Toch heeft de helft van
hen 4 jaar lagere school gevolgd.
- 62 miljoen jongeren kunnen niet naar het lager
secundair onderwijs. En 141 miljoen jongeren gaan
niet tot hun 17de naar school.
In de Universele verklaring van de Rechten van de Mens
staat dat elke persoon recht heeft op onderwijs. De toegang tot onderwijs is wereldwijd sterk verbeterd, maar
toch moet er nog veel gebeuren.

Ondertussen zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of in het Engels Sustainable Development Goals
van kracht. Hierbij wordt meer ingezet op de kwaliteit
van het aangeboden onderwijs. Het is niet alleen belangrijk dat kinderen en jongeren naar school gaan, ook
de kwaliteit van de aangeboden lessen in aangepaste
infrastructuur verdient de aandacht.
We doen mee met Saved by the bell, de actie die Studio
Globo organiseert op de Internationale dag van de
Leerkracht.
We zetten vandaag onze leerkrachten in de bloemetjes
en geven hen een daverend applaus voor hun inzet
voor onze school.
Maar we laten ook de schoolbel extra rinkelen. Op deze
manier vragen we aan onze politici:
- om erover te waken dat België zijn belofte houdt om
te investeren in ontwikkelingssamenwerking;
- om daarbij extra aandacht te besteden aan het
belang van onderwijs en de beloofde afspraken na te
komen;
- en om op niveau van de internationale instellingen
de politici te ondersteunen om structureel beleid op
te stellen dat echt voordelig is voor het onderwijs van
alle kinderen en jongeren in de wereld.
Proficiat aan alle leerkrachten met hun Dag van de
Leerkracht! En dan vragen
we nu aandacht voor het
belmoment van Saved by
the bell.
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SUGGESTIES VOOR HET BELMOMENT
Tijdens het belmoment zetten we alle leerkrachten in de
bloemetjes en laten we de schoolbel extra rinkelen voor goed
onderwijs voor iedereen. Het is bij voorkeur een schoolgebeuren, maar ook kleinere groepen kunnen een eigen belmoment
organiseren. Daarbij is er telkens aandacht voor het feit dat
alle kinderen wereldwijd recht hebben op goed onderwijs.

Geen vast tijdstip voor het belmoment

We hebben heel wat tips verzameld. Deze zijn gebaseerd op
de vele reacties van basis- én secundaire scholen. De leuke
ideeën kunnen dienen als inspiratie om iets meer te doen met
Saved by the bell.
Op pagina 13 vind je de activiteiten bij het belmoment.
Op pagina 14 vind je de activiteiten bij het thema.
Op pagina 15 vind je de activiteiten voor de Dag van de
Leerkracht.

Je kan het actiemoment organiseren wanneer het best past
tijdens de schooldag. Vele scholen doen het 's morgens, bij
het begin van de dag. Het kan ook aansluiten op een speeltijd
of bij het einde van de dag. Er is dus geen vast tijdstip voor
het belmoment. Het is vooral belangrijk dat we op 5 oktober
extra schoolbellen horen op zoveel mogelijk plaatsen.
Als je op vrijdag 5 oktober een vrije dag hebt gepland, dan
kan je ook al donderdagavond, bij het afsluiten van die
schoolweek, een belmoment houden in je school of klas.
“Morgen is het de Internationale dag van de Leerkracht, maar
vandaag bellen we al voor het recht op goed onderwijs!”
Je kan een keuze maken uit volgend aanbod om een feestelijk
belmoment te organiseren; uiteraard volgens de mogelijkheden en behoeften van je klas of school.
- Een eenvoudige duiding door de directeur, een leerkracht
of een leerling (zie kaderstukje Duiding Saved by the bell
op pagina 25).
- Iedereen zingt een themalied en doet een dansje.
- De leerlingen bellen om beurt met zelfgemaakte of meegebrachte belletjes. Hou wel rekening met de geluidssterkte van sommige toeters en bellen. Vermijd luide
voetbaltoeters. Deze kunnen onherstelbare gehoorschade
veroorzaken!
- De leerlingen creëren een feestelijk gebeuren met (zelfgemaakte) vlaggen, spandoeken, tekeningen, slingers ...

LIED EN DANS
Bekijk het aanbod voor
een themalied op
www.savedbythebell.be
Je kan ook samen met de
leerlingen dansen op
een lied.
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Activiteiten
bij het belmoment
Ritmisch belconcert
Maak een eenvoudige belpartituur en laat iedereen bellen
volgens een bepaald ritme. Uiteraard zijn er heel wat creatieve
variaties te bedenken voor het belconcert met bijvoorbeeld
handenklappen of zinnen scanderen.

Krijttekening
Je kan het belmoment koppelen aan het maken van een grote
krijttekening op de speelplaats. Daarna vraag je aan alle leerlingen om rond de tekening te staan en maak je een prachtige
foto vanuit de hoogte.

Trek de straat op!
Laat de kinderen een belinstrument meebrengen en trek door
de hele school of doe een optocht op het plein. Zo trek je de
aandacht van de buurtbewoners.

Bellen blazen

Springen om te bellen
Durf je de leerlingen uitdagen om 100den keren te bellen?
Hang boven een springkasteel of een springmat een bel met
een grote klepel. Laat de leerlingen springen en de bel raken.
Dat moeten ze samen 100 keer of zelfs 1000 keer doen.

Stilte
Je kan zelfs 1 minuut stilstaan als de bel gaat; letterlijk
stilstaan bij het thema van goed onderwijs overal en voor
iedereen.

Mobiel bellen
Voor oudere leerlingen is dit een uitdagende activiteit. De jongeren kiezen een favoriete beltoon op hun mobiele telefoon.
Daarna laten alle leerlingen op hetzelfde moment hun GSM of
smartphone rinkelen.

Samen bellen over de grenzen heen
Heb je een scholenband met een school in een ander land?
Stel je partnerschool voor om samen een belmoment te houden in de loop van de dag. Probeer elkaar te zien of te horen
via bv. Skype of de GSM.

Maak er een echt belmoment van. Laat de leerlingen bellen
blazen die de boodschap verder uitdragen over het dorp of
de stad.
Elke leerling kan met zijn (zelfgemaakte) bellenblazer een
wens de wereld inblazen!
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Activiteiten bij het
thema goed onderwijs
voor iedereen
Opdrachtenspel
Laat in de hele school de klassen elkaar opdrachten geven
over het thema ‘goed onderwijs’. De opdrachtjes kunnen
gaan over de weg naar school, de rol van de leerkracht, de
infrastructuur, de leermiddelen … Leerlingen en leerkrachten
zijn heel creatief in het bedenken van goede inhoudelijke
opdrachten.

Tekening maken
Laat de leerlingen mooie tekeningen maken over bv. het onderwerp ‘Een goede school voor iedereen’. Hang de tekeningen op verschillende plaatsen in de school zodat iedereen ze
kan bewonderen.
De tekeningen kunnen ook de aanleiding zijn voor een boeiend klasgesprek.

Een doorlopende presentatie
Stel een korte presentatie samen met foto’s en teksten over
het thema ‘goed onderwijs’. Laat de presentatie doorlopend
afspelen op een centrale plaats in de school. Je kan ook alle
klassen even laten kijken naar de foto’s en teksten.

Hindernissenparcours
Op de speelplaats kan je een hindernissenparcours maken.
Dat symboliseert de moeilijke weg die kinderen soms moeten
afleggen om naar school te gaan: klimmen, klauteren, bukken,
ploeteren …

Brieven schrijven
Oudere leerlingen kunnen een brief schrijven in het Frans of
in het Engels naar de leerlingen van hun partnerschool in het
buitenland. Het onderwerp voor de briefschrijfactie kan je zelf
kiezen: goed onderwijs, kansen krijgen, keuzes maken voor de
toekomst …

Brief schrijven aan de koningin
Koningin Mathilde is een ambassadeur voor de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen. Ze is vooral bekommerd om
SDG4: Kwaliteitsonderwijs. Schrijf samen met de leerlingen
een brief naar de koningin met daarin jullie dromen voor
goed onderwijs.
Het adres:
Aan Hare Majesteit de Koningin
Koninklijk Paleis
Brederodestraat 16
1000 Brussel
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HET WERELDWIJDE WEB
Dit is een voorstel voor leerkrachten en scholen die een
partnerschap met een school in het buitenland hebben.
Zou het niet fantastisch zijn dat ook die partnerscholen
op 5 oktober de bel extra laten rinkelen voor kwaliteitsvol
onderwijs? We kunnen zo een wereld wijd web uitbouwen
van scholen die opkomen voor goed onderwijs voor alle
kinderen en jongeren.
Motiveer je partnerschool in het buitenland om op vrijdag 5 oktober ook een belmoment voor Saved by the bell
te organiseren. Op de website kan je de uitleg in het Frans,
Engels en Spaans vinden.
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Activiteiten voor
de Dag van de Leerkracht
Verrassing voor de leerkrachten
In heel wat scholen worden de leerkrachten door de directie,
de ouders en de leerlingen letterlijk in de bloemetjes gezet. Je
kan de leerkrachten ook verrassen met een geschenkje voor
hun Dag van de Leerkracht.

Kaartje voor de leerkracht
Laat de kinderen een kaartje bezorgen aan een andere leerkracht. De leerlingen van het zesde leerjaar kunnen bijvoorbeeld een kleine attentie ronddragen bij alle leerkrachten. Het
is een fijne manier om waardering te tonen.

Vrijstelling van taken
Je kan de leerkrachten laten genieten van een zalige middagpauze terwijl vrijwilligers van het oudercomité het toezicht
op de speelplaats overnemen. Je stelt de leerkrachten vrij van
extra taken én je trakteert hen op een stukje taart …

EN NOG EEN LAATSTE TIP: DE PERS
Nodig de lokale persmedewerkers uit. Zij kunnen de actie
ruimer verspreiden.
Soms kan je zelf een artikel, een foto of een filmpje bezorgen
aan de pers.
Ook op de website van je school kan je de actie delen met
bv. de ouders of de lokale gemeenschap.
Je kan ons de resultaten bezorgen via
savedbythebell@studioglobo.be. Wij verspreiden ze dan op
de website. Zo kan iedereen volgen hoe we overal bellen voor
meer en beter onderwijs in de hele wereld.

DUIDING SAVED BY THE BELL
Vandaag hoor je de schoolbel extra rinkelen. Dat doen we voor
de actie Saved by the bell.

Kortom: goed onderwijs voor iedereen! Daar moeten de presidenten en de ministers in alle landen voor zorgen.

Hier in onze school hebben we goede leerkrachten die kunnen
lesgeven in goed uitgeruste klassen. Op deze Dag van de Leerkracht verdienen onze juffen en meesters of onze leerkrachten
een heel groot applaus!

Vandaag bellen we zodat iedereen onze boodschap goed zal
horen.

De laatste jaren zijn er veel inspanningen gedaan om alle kinderen naar school te laten gaan. Dat is al heel goed, maar spijtig
genoeg zijn er nog steeds meer dan 264 miljoen kinderen én
jonge mensen die om allerlei redenen niet naar school kunnen
gaan! Er zijn geen scholen in de buurt, jongeren moeten thuis
helpen, de ouders kunnen het schoolgeld niet betalen of er is
oorlog in hun land.
Naar school kunnen gaan is heel goed, maar het is ook belangrijk dat er goede gebouwen zijn met goede klassen. En er zijn
ook goede leerkrachten nodig die kunnen werken met goede
schoolboeken en goed lesmateriaal.
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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, ofwel Sustainable
Development Goals (SDG’s) in het Engels, vormen de komende tien jaren de leidraad voor de wereldwijde inspanningen
rond armoedebestrijding, onderwijs, milieubescherming, de
aanpak van ongelijkheid en andere thema’s. Deze doelstellingen zijn meetbaar. Zo kan men nagaan welke vooruitgang
geboekt wordt en waar de pijnpunten liggen.

Garandeer toegankelijk en
goed onderwijs voor iedereen.
Eén van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen is
kwaliteitsonderwijs voor iedereen.
Ondanks vooruitgang in de afgelopen decennia gaan vandaag nog steeds 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar
school of haken af voor ze 17 jaar zijn.
Tegen 2030 moeten alle jongens en meisjes kunnen genieten
van kwalitatief lager en middelbaar onderwijs. Genderongelijkheid en onevenwichtige toegang tot onderwijs van
kansengroepen moeten weggewerkt
worden. In het onderwijs moeten verdere
kennis en vaardigheden rond duurzame
ontwikkeling worden aangeleerd.
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Nog meer wereld in je klas?
Werken aan de wereld in je klas is een proces dat tijd vraagt.
Het stopt niet bij deze belactie van Saved by the bell. Ideaal
zou zijn als je op verschillende momenten tijdens het schooljaar aandacht hebt voor de wereld. Daarbij kijk je best vanuit
verschillende gezichtspunten:
- vanuit het kind: wat heeft de leerling zelf te maken met het
onderwerp?
- vanuit de aanwezige diversiteit in de klas: in de klas zitten
veel verschillende leerlingen. Die verscheidenheid vormt de
tweede invalshoek om te kijken naar de groep, de activiteiten, het aanbod …
- vanuit de grotere wereld: de leefwereld van de leerlingen
eindigt niet aan de deur van de klas. Veel thema’s kan je
verruimen en verdiepen door de wereld en de samenleving
erbij te betrekken.
Concreet kan je de klas diversiteit laten inademen door:
- de klasinrichting: bv een wereldfoto op de computer,
de kalender van 11.11.11, een grote wereldkaart …

- de hoeken te verrijken: bv Marokkaanse kussens in de
onthaalhoek, boeken in andere talen in de leeshoek,
een nieuwshoek met berichten uit de wereld …
- de gekende materialen aan te passen: bv. welkomstlied in
een andere taal, begroeten uit verschillende culturen …
- goede materialen: o.a. het nieuwe spel Mik@doe, de lesbrief
Wereldreis, de koffers of de fotosets van Studio Globo.
Alle info vind je op www.studioglobo.be.
- oog te hebben voor diversiteit bij je thema’s wereldoriëntatie (wo).
- in te spelen op campagnes van NGO’s met een educatief
aanbod.

Wil je meer weten?
Studio Globo heeft een handleiding Voorbij de Kleuren verbondenheid en solidariteit leren in het basisonderwijs.
Deze is verkrijgbaar via de website van Studio Globo.
We begeleiden je schoolteam in een nascholing.
Meer info www.studioglobo.be (zoeken op Nascholing).
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