
v.
u.

 P
ie

t S
pa

nh
ov

e,
 H

ui
de

ve
tt

er
ss

tr
aa

t 1
65

, 1
00

0 
B

ru
ss

el
 -

 V
or

m
ge

vi
ng

 e
n 

dr
uk

: D
ie

 K
eu

re

LESSEN EN TIPS
VOOR HET BASISONDERWIJS



 
VOORAF
4 …  Wat willen we met 
 Saved by the bell bereiken?

VOOR DE KLEUTERS 
EN 1STE LEERJAAR
5 …  Lesverloop en uitleg

7 …  Verhaal van Conrad

BIJLAGEN KLEUTERS 
EN 1STE LEERJAAR 
12, 14 en 16 …  3 achtergrondprenten (uitneembaar)

26 en 27 …  Stokpoppen (uit te knippen)

13 … Bijlage: verwerkingsactiviteiten

15 … Bijlage: kookactiviteit mandazi-knoopjes

20 … Bijlage: hoeken kleuren met diversiteit

VOOR HET LAGER ONDERWIJS
9 … Uitwisselen over goed onderwijs

HET BELMOMENT 
22-25 … Suggesties voor het belmoment

AANBOD STUDIO GLOBO
18 …  Aanbod Studio Globo

28 …  Aanbod MIK@DOE

MEER INFORMATIE
29 …  Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

30 …  Nog meer wereld in je klas?

30 …  Colofon

AANBOD DIE KEURE
31 en 32 …  Educatieve uitgaven Die Keure

VIDEO IN DE KLAS

Op de website www.savedbythebell.bewww.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.

Werkwijze
Elk � lmpje is gekoppeld aan de populaire 
videowebsite op internet.

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

Klik dan rechtsonder op de knop Youtube.

Je zal de video in een groter afspeelscherm 
 zien op de website van Youtube.

Je kan de � lm dan schermvullend weergeven 
 via de knop rechtsonder in het videoframe.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Nog meer wereld in je klas?

Educatieve uitgaven Die Keure
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Beste leerkracht
Beste directeur

Op 5 oktober is het de Internationale dag van de Leer-

kracht 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.

Onderwijs voor alle kinderen en jongeren is een mensen-

recht. 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 wereldbevol-

king, door een gebrek aan infrastructuur en middelen én 

door aanhoudende con� icten in heel wat landen.

De Duurzame Ontwikkelings-

doelstellingen vragen wereldwijd 

aandacht voor de kwaliteit van het 

onderwijs. Het is niet alleen be-

langrijk dat kinderen en jongeren 

naar school kunnen gaan, ook het aangeboden onder-

wijs moet van goede kwaliteit zijn om het schooltraject 

succesvol af te ronden. We denken daarbij aan goede 

infrastructuur, goede leermiddelen en goed opgeleide 

leerkrachten.

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.

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.

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!

 

Lessen en tips basisonderwijs 2018
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Lessen en tips basisonderwijs 2018

Wat willen we met 
Saved by the bell bereiken?Saved by the bell bereiken?Saved by the bell

De blik verruimen
Door beelden uit de wereld in de klas binnen te brengen, ont-
dekken 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.

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 herken-
ning kan er verbondenheid groeien.

Inzicht meegeven
We willen oudere leerlingen laten begrijpen dat onderwijs 
een hefboom voor ontwikkeling is. Dat er ook heel wat oorza-
ken zijn waarom onderwijs niet voor iedereen toegankelijk is: 
con� ict of oorlog, armoede, gezondheid, onevenwicht tussen 
jongens en meisjes, gebrek aan infrastructuur …

Oplossingen laten zien
We willen oudere leerlingen ook laten inzien dat er oplossin-
gen mogelijk zijn door goed politiek beleid. Bovendien willen 
we leerlingen laten bese� en 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.

 VOORAF 

Saved by the bell, 5 oktober 2017

Inzicht meegeven
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Vooraf
- Registreer je school op www.savedbythebell.bewww.savedbythebell.be en 
 ontvang promomateriaal van Saved by the bell.
- Neem de 3 middenpagina’s uit deze brochure. Dit zijn de 

achtergronden voor het poppenspel. Je kan de achtergron-
den verstevigen door ze op een karton te kleven of door ze 
te lamineren.

- Haal de pagina’s 26 en 27 uit de brochure. Dit zijn de perso-
nages om stokpoppen van te maken. Knip deze stokpop-
pen uit en verstevig ze met karton. Je kan de � guren ook 
lamineren.

Lessen en tips basisonderwijs 2018

 
Het verhaal van Conrad
Dit jaar hebben we gekozen voor een interactief poppenspel 
om de boodschap van recht op onderwijs en het gebrek aan 
degelijk onderwijs over te brengen bij kleuters en kinderen 
van het eerste leerjaar. Het verhaal gaat over Conrad uit 
Oeganda.
Op de volgende pagina’s vind je een volledig uitgeschreven 
scenario om een poppenspel te spelen in verschillende scè-
nes. Uiteraard kan je als leerkracht de tekst naar woordgebruik 
en inhoud op maat van de kleuters aanpassen.
Het poppenspel speel je met vijf personages in de vorm van 
stokpopjes. Je kan een kamishibai-theater gebruiken of je kan 
een alternatief kiezen om met de achtergronden te werken.
In de tekst van het poppenspel staan verschillende vragen 
voor de oudere kinderen.
Voor jongere kleuters kan je het verhaal inkorten door de 
scènes 5 en 6 weg te laten.
Je kan dit poppenspel gebruiken als opener van de dag of 
als aankondiging voor de Dag van de Leerkracht. Je kan het 
verhaal ook gebruiken als voorbereiding van het belmoment. 
Doordat het verhaal in verschillende scènes is geschreven, kan 
je het poppenspel in stukjes brengen doorheen de hele dag.

Wist-je-dat …
De personages bestaan echt. Conrad leeft samen met zijn ou-
ders en 6 broers in een huis in Mahyoro, een dorp in Oeganda. 
Het verhaal zelf bevat een aantal � ctieve situaties, maar is 
gebaseerd op het dagelijkse leven van Conrad.

 VOOR DE KLEUTERS EN 
HET 1STE LEERJAAR

Suggesties:
• Kleef een stokje horizontaal aan Conrad, zo is hij gemak-

kelijk bespeelbaar langs de zijkant van de kamishibai.
• Voorzie de andere stokpoppen van een voetje/ onder-

steuning zodat ze kunnen blijven rechtstaan. Je kan een 
bolletje klei of een grote kurk gebruiken.

- Lees de verschillende scènes van het verhaal van Conrad 
al eens door (p. 7).

Geen kamishibai?
Een kamishibai-theater is een handig hulpmiddel om met de 
achtergronden (formaat A3) te werken.
Wat kan je doen als je in de klas geen kamishibai-theater hebt?
Je kan de achtergronden uit het boekje halen en op een 
stevig karton kleven. Aan de onderkant maak je in het midden 
een sneetje van een viertal centimeter, je plooit een � ap naar 
voor en � ap naar achter. Zo kan het stuk karton met de achter-
grond blijven rechtstaan.
Je kan de verstevigde achtergronden ook tegen iets laten 
leunen en zo een tafelpoppenspel spelen.

Bijlagen
In deze brochure staan de achtergronden en de � guren voor 
het poppenspel.

Achtergronden (p. 12, 14 en 16)
- Huis van de familie
- Buitenomgeving of straat in het dorp
- Klas met kinderen

Stokpoppen (p. 26 en 27)
- Conrad
- 2 oudere broers Allan en Brian
- Juf Sylvia
- Mama
- Broer Wilbrod

Deze bijlagen en al het actiemateriaal zijn vanaf september als 
gratis download ook beschikbaar op www.savedbythebell.bewww.savedbythebell.be
> Materiaal > Kleuter > Les.
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Het belmoment
In deze brochure kan 
je vanaf p. 22 sugges-
ties vinden voor het 
belmoment op school. 
We geven tips voor het 
verloop van een belmo-
ment, voor een feestelijke 
aankleding en voor de duiding van de actie Saved by 
the bell. Op de website staan ook enkele leuke liedjes om 
het belmoment in te leiden of af te ronden.

De ontwikkelingsdoelen voor kleuters van de verschillende 
onderwijsnetten zijn te downloaden via 
www.savedbythebell.be > Materiaal > Kleuter > Les

Lesverloop
Inleiding
Toon de a�  che van Saved by the bell aan de kinderen.

Vertel hen dat het vandaag de Dag 
van de Leerkracht is en dat we alle 
ju� en en meesters overal in de wereld 
bedanken voor wat ze doen voor alle 
kinderen.

Vertel hen dat het de taak is van de ministers en presidenten 
om ervoor te zorgen dat alle kinderen naar school kunnen 
gaan. Ze moeten ook zorgen voor goede scholen met goede 

ju� en en meesters. Daarom gaan we straks ju� en en meesters. Daarom gaan we straks 
bellen zodat ze ons goed kunnen horen.bellen zodat ze ons goed kunnen horen.

Introduceer de stokpop ConradIntroduceer de stokpop Conrad
Dag allemaal, ik ben Conrad.Dag allemaal, ik ben Conrad.
Raad eens hoeveel jaar ik ben? Ik ben 6 jaar.Raad eens hoeveel jaar ik ben? Ik ben 6 jaar.
Ik woon met mijn familie in Oeganda in Afri-Ik woon met mijn familie in Oeganda in Afri-
ka. Kunnen jullie mijn land op de wereldkaart ka. Kunnen jullie mijn land op de wereldkaart 
vinden? Willen jullie mijn verhaal horen?vinden? Willen jullie mijn verhaal horen?

PoppenspelPoppenspel
Speel nu het stokpoppenspel Speel nu het stokpoppenspel met de 
achtergronden en de stokpopjes. De tekst achtergronden en de stokpopjes. De tekst 
van het poppenspel kan je vinden op p. van het poppenspel kan je vinden op p. 
7 en 8.7 en 8.

TIP voor de interactieve vragen
Je kan zelf kiezen of je de interactieve vraagjes aan de kin-
deren stelt. Oudere kinderen zullen waarschijnlijk graag ant-
woorden op de vraagjes. Jongere kinderen zullen misschien 
minder respons geven?

Verwerkingsactiviteiten
Na het poppenspel kan je nog gebruik maken van de 
verwerkingsactiviteiten. Zie bijlagen op pagina’s 13 en 15.

Slot
Vertel aan de kleuters: Conrad gaat graag naar school, net als 
zijn broers. Weet je nog dat het de taak is van de ministers en pre-
sidenten om ervoor te zorgen dat alle kinderen naar school kun-
nen gaan. Op school kan je veel leren. De juf of de meester kan je 
leren schrijven, lezen en rekenen. Dat heb je allemaal nodig voor 
later, om verder te studeren en om goed werk te vinden.
Straks gaan we bellen voor Saved by the bell. Zo willen we ieder-
een laten horen dat alle kinderen naar een goede school moeten 
kunnen gaan; met goede ju� en en meesters. Doe jij ook mee?

De foto’s en achtergronden van het verhaal komen 
uit de fotoset van Studio Globo in het kader van de 
campagne van

  

Fotograaf Thomas De Boever maakte de foto’s in 
Oeganda.

Het volledige fotoverhaal (10 foto’s en de handleiding) 
zijn verkrijgbaar bij Studio Globo.

Voor een overzicht van de eerder verschenen fotover-
halen verwijzen we graag naar www.studioglobo.be > 
Kleuter > Fotoset.
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Scène 1
Achtergrond huis / Twee personages: mama en Conrad

VERTELLER: Dit is het huis van 
Conrad en zijn familie. Conrad 
woont in Oeganda samen met zijn 
mama, papa en 6 broers. Hij heeft 
dus veel broers om mee te spelen. 
Oeganda is ver van België. Conrad 

vindt het � jn om hier te wonen. Elke dag gaat hij naar school, net 
zoals wij. Vandaag is het weer vroeg in de ochtend. Tijd om op te 
staan. Conrad is al wakker. Zijn broer ligt nog te slapen.
(Mama komt tevoorschijn in de kamishibai.)
MAMA: Mwarara mutta, goeiemorgen, Conrad. Het is tijd 
om op te staan. Je moet je klaarmaken om naar school te 
gaan.
CONRAD: Oh, het is nog zo vroeg!
(Conrad verschijnt in het decor.)
MAMA: We zullen eerst je gezicht wassen en je tanden poet-
sen voor je vertrekt. Vergeet ook niet te eten. Ik heb maïspap 
klaargemaakt.
CONRAD: Mmm, lekker. Maïspap eet ik wel graag. Ik zal ook 
nog mijn beker thee leegdrinken. 
(Conrad richt zich naar de kleuters.)
Wat eten en drinken jullie ’s morgens?

Scène 2
Achtergrond buitenomgeving
Vier personages: de 3 broers van Conrad en Conrad zelf 

VERTELLER: Conrad en zijn broers 
vertrekken naar school. Ze moeten 
een hele tijd stappen, wel een uur 
lang. Onderweg komen ze altijd wel 
iemand tegen die ze kennen en die 
dan meewandelt met hen. Dat is 

leuk, samen wandelen, zo kunnen ze nog wat babbelen.
(De broers en Conrad staan in de kamishibai.)
ALLAN: (OUDSTE BROER): Kom we moeten vertrekken naar 
school. We zullen snel stappen zodat we niet te laat komen.
(De broers wandelen door de kamishibai. 
Geluid van een vliegtuig nabootsen.)
CONRAD: Oh, kijk daar! Een vliegtuig. Vliegtuigen vind ik echt 
leuk. Als we nu met het vliegtuig zouden gaan, dan zouden 
we sneller op school geraken, denken jullie niet? Later wil ik 
piloot worden, dan kan ik overal met het vliegtuig heen.
ALLAN: Ik wil later graag chau� eur van een matatoe wor-
den, dat is een taxibusje waarmee ik mensen kan vervoe-
ren. Dan zou ik jou met het busje naar school brengen hoor, 
Conrad.

Lessen en tips basisonderwijs 2018

Verhaal van Conrad

CONRAD: Ja, dat is waar. Met een taxi zou je ook snel aan de 
school zijn.
(Conrad richt zich naar de kleuters.)
Hoe gaan jullie naar school? Gaan jullie ook te voet?
Wie zou er ook graag piloot willen worden? Wat zouden jullie 
later willen worden?

Scène 3
Achtergrond school / Twee personages: Conrad en juf Sylvia

VERTELLER: Wanneer Conrad 
op school aankomt, is het tijd om 
naar de klas te gaan. Vandaag is juf 
Sylvia in de klas. Conrad heeft twee 
ju� en. In de school was geen plaats 
meer voor de klas van Conrad, daar-

om is zijn klas in de kerk. Vooraan is er een krijtbord en er staan 
verschillende banken. Soms krijgen de kinderen ook les onder een 
boom buiten, leuk hé?
(Juf Sylvia en Conrad verschijnen in de kamishibai.)
JUF: Goeiemorgen Conrad, goed dat je op tijd in onze klas 
bent! Ga maar zitten bij de andere kinderen op de bank. Van-
daag gaan we nog wat verder letters lezen en schrijven. 
CONRAD: Hé juf, maar ik kan mijn naam al lezen en spellen.
JUF: Wauw, dat is wel knap hoor. Zou je hem ook op ons bord 
kunnen schrijven? 
CONRAD: Ja, maar dat lukt me nog niet zo goed.
JUF: Dat is niet erg, Conrad. Ik zal jou wel even helpen. We ne-
men samen een krijtje en zullen je naam op het bord schrijven. 
(Triiiiiing, de schoolbel gaat.)
JUF: Oh, wat gaat de tijd snel. Het is alweer middag, tijd om te 
eten. Ik zie jullie morgen allemaal weer in onze klas.
(Conrad richt zich naar de kleuters.)
Kunnen jullie je naam ook al spellen? Wie heeft er ook een naam 
die begint met een ‘C’?
(Je kan de letter C eventueel vervangen door K.)

Scène 4
Achtergrond buitenomgeving
Vier personages: de 3 broers van Conrad en Conrad zelf

VERTELLER: Wanneer ’s middags de 
bel rinkelt, gaat iedereen samen eten. 
Conrad en zijn broers hebben van 
mama een potje gekregen waaruit ze 
allemaal kunnen eten. 

(De broers verschijnen samen in de kamishibai.)
CONRAD: Hé Allan, heb jij het middageten meegebracht? 
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ALLAN: Ja, hier in dit potje. Deze middag eten we posho. Het 
lijkt op aardappelpuree. Posho vind ik heel lekker.
CONRAD: Hier in Oeganda eten we met alle broers samen uit 
één potje.
Delen jullie soms ook jullie eten of koek of fruit met elkaar? 
Wat nemen jullie ’s middags mee om te eten?
(De broers gaan uit de kamishibai.)

Scène 5
Achtergrond buitenomgeving
Twee personages: Conrad en Wilbrod

VERTELLER: Conrad en zijn broer 
gaan na het middageten naar 
huis. Hun oudere broers blijven 
nog wat langer op school. Zij 
krijgen nog les en doen ook sport-
activiteiten. Misschien doen 

ze wel een hardloopwedstrijdje? Dat zou leuk zijn voor Allan, 
want hij kan heel snel lopen.
(Conrad en Wilbrod komen terug in de kamishibai.)
WILBROD: Kom Conrad, het is tijd om naar huis terug te 
keren. We moeten nog wat  wandelen tot we thuis zijn. 
CONRAD: Zullen we onderweg ook wat hout zoeken? Zo kan 
mama straks haar vuur aansteken om het avondeten te koken.
WILBROD: Ja, wanneer we thuis zijn, zullen we ook nog water 
gaan halen. Zo kunnen we straks onze handen wassen voor het 
eten. Het is belangrijk om je handen te wassen voor het eten. 
Dat doen jullie toch ook allemaal?
(Conrad en Wilbrod wandelen door de kamishibai
en verdwijnen.)

Scène 6
Achtergrond buitenomgeving
Twee personages: Conrad en Wilbrod

VERTELLER: Het is alweer avond. 
Conrad en zijn broer nemen de gei-
ten mee naar een groen grasveld. 
Terwijl de geiten gras eten, kunnen 
ze samen een spelletje spelen met 
hun vrienden.

(Conrad komt in de kamishibai samen met Wilbrod.)
CONRAD: De geiten zijn aan het grazen, zullen wij een spel 
spelen?
WILBROD: Ja! Natuurlijk wil ik graag een spel spelen. 
Zullen we voetballen?

CONRAD: Maar we hebben helemaal geen voetbal bij, we 
zullen topi-topi spelen, dat is mijn lievelingsspel. 
(De leerkracht speelt met de twee poppetjes het spel 
‘topi-topi’. Dit lijkt op het spel ‘verstoppertje’. Conrad blijft in 
beeld, Wilbrod gaat uit het decor.)
CONRAD: Ik zal tellen, ga jij je verstoppen. Klaar? 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 … Topi-topi, ik kom je zoeken!
(Conrad wandelt rond in de kamishibai en zoekt zijn broer.)
CONRAD: Ik zie je daar, kijk daar! Kom maar tevoorschijn!
WILBROD: Oh, jammer, wat heb je me snel gevonden. Mor-
gen zullen we nog een keer spelen. Nu is het tijd om naar huis 
terug te keren. Kom, we vertrekken met onze geiten.

Scène 7
Achtergrond van het huis
5 personages: de 3 broers van Conrad, Conrad en mama

VERTELLER: Mama heeft het 
avondeten klaargemaakt. Wat 
zouden ze eten, posho of maniok 
of misschien matooke met bonen? 
Het gezin zit samen om te eten.

(De broers staan in de kamishibai. Mama komt op.)
MAMA: Kom jongens, het is tijd om te eten. Ik heb voor jullie 
matooke met kip klaargemaakt. 
CONRAD: Oh wat lekker! Dat is echt mijn lievelingseten!
(Conrad draait zich naar de kleuters toe.)
Weten jullie wat matooke is?
CONRAD: Neen? Matooke zijn kookbananen. Het lijkt een 
beetje op aardappelen.
Weten jullie het al? Ik heb vandaag mijn naam mogen schrij-
ven op het bord in de klas. Gelukkig heeft de juf mij geholpen, 
wat een moeilijke opdracht.
ALLAN: Wij hebben deze namiddag op school een hardloop-
wedstrijd gehouden. Ik was vijfde van de hele school.
CONRAD: Vijfde? Dat zijn 1, 2, 3, 4 kinderen voor jou. Wat kan 
jij snel lopen. Wat heb jij vandaag gedaan mama?
MAMA: Ik heb de hele dag hard gewerkt met de maniok. 
Eerst heb ik de wortels gepeld en daarna heb ik er meel van 
gemaakt.
CONRAD: Ik kan snel maniok pellen. Mama, wanneer mag ik 
jou nog een keer helpen?
MAMA: Morgen mag je me nog een keer helpen. Vandaag 
was het een lange dag voor iedereen. Ik denk dat het tijd is 
om te gaan slapen.
CONRAD: Ik ga goed slapen, misschien wel heerlijk dromen 
over vliegtuigen. Zou ik in mijn droom een piloot kunnen zijn? 
Dan kan ik vliegen doorheen dromenland.
Hebben jullie ook zo’n leuke dromen als ik? Hebben jullie al eens 
gedroomd dat je kon vliegen?

ze wel een hardloopwedstrijdje? Dat zou leuk zijn voor Allan, 
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(De broers staan in de kamishibai. Mama komt op.)
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 VERWERKINGSACTIVITEITEN 
NA HET VERHAAL

eventueel de poppenhoek/ huishoek omtoveren in het huis 
van Conrad. Zo kunnen de kleuters zich inleven in Conrad als 
hoofdpersonage. De kleuters kunnen met hun eigen fantasie 
en beleving het verhaal verwerken.

Kookactiviteit
Kook met de kleuters een gerecht met ingrediënten die in 
het verhaal naar voren zijn gekomen, laat hen verschillende 
dingen proeven die ze niet kennen. Het lievelingsgerecht van 
Conrad is matooke (kookbananen) met kip.
Je kan ook met de kleuters mandazi-knoopjes bakken. Het 
recept van de mandazi-knoopjes vind je op pagina 15.

Digitaal verhaal
Laat de kleuters het verhaal nog een keer horen. Individueel 
of in kleine groepjes op de klascomputer of in de compu-
terhoek. Via het digitaal verhaal krijgen de kleuters die het 
moeilijk hebben met Nederlands extra kansen om het verhaal 
te begrijpen. Ook kunnen de kleuters het verhaal verwerken 
door dit nogmaals te beluisteren. Het ingesproken verhaal, 
ondersteund door foto’s uit het leven van Conrad, vind je 
terug op de website www.savedbythebell.be www.savedbythebell.be > 
Materiaal > Kleuter > Les.

Topi-topi
Je kan samen met de kleuters het lievelingsspelletje van Con-
rad spelen. Dit is Topi-topi en lijkt op verstoppertje. Speel het 
spel waar de kinderen zich goed kunnen verstoppen. 

Gesprek met de kleuters in de kring
Laat kleuters nadenken over wat ze vinden van hun school. 
De kleuters kunnen samen tot bevindingen komen en deze 
vergelijken met de school van Conrad in Oeganda. Laat de 
kinderen vertrekken vanuit de gelijkenissen met hun eigen 
school(dag).
Conrad gaat elke dag naar school, jij ook? Hij gaat samen met 
zijn broers naar school. Heb jij ook broers en zussen op school? 
Conrad gaat te voet naar school. Wie komt er ook te voet naar 
school? Hij heeft veel vriendjes op school, jij ook?

Het is uiteraard niet de bedoeling om te gaan oordelen of om 
medelijden op te wekken. Daarna stel je nog enkele vragen 
aan de kleuters:
Wat vinden jullie van onze school? Vinden jullie het hier � jn? Wat 
is leuk aan onze school? Wat vinden jullie minder leuk? Zou je 
liever bij Conrad op school zitten? Waarom wel of waarom niet? 
Waarom zou Conrad graag naar school gaan?
Laat de kleuters dus zelf nadenken en koppel eventueel terug 
naar het verhaal.

Zelf het poppenspel spelen
Bied de kamishibai aan in de dramahoek. Laat de kleuters 
het verhaal van Conrad en zijn familie zelf dramatiseren en 
verwerken. De kleuters kunnen het verhaal (gespeeld door de 
leerkracht) zelf naspelen met de nodige materialen. Geef de 
kleuters de kamishibai en de stokpoppen ter beschikking en 
laat hun fantasie werken.

Creatieve verwerking
Maak met de kleuters zelf een achtergrond/ achtergronden 
van jullie school. Dit kunnen foto’s van de klas, de speelplaats, 
de turnzaal … zijn of maak deze zelf samen met de kleuters.
Laat de kleuters foto’s van zichzelf gebruiken en maak er stok-
poppen of handpoppen van. Laat de kleuters zelf een verhaal 
spelen over hun schoolbeleving en hun schooldag. Hierbij 
kunnen ze weer een vergelijking maken met Conrad en het 
verloop van zijn dag.
Uiteraard kunnen de kinderen ook de beide sets van poppen 
door elkaar gebruiken en zo een eigen creatieve invulling 
geven aan het verhaal.

Poppenhoek
Bied materialen aan die in het verhaal ook aan bod kwamen: 
verkleedkleren, dierenknu� els, gras, schoolbord … Je kan 
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 KOOKACTIVITEIT: 
MANDAZI-KNOOPJES MAKEN

- Laat het deeg ongeveer 2 uur rusten.
- Strooi wat bloem op een plat oppervlak. Rol het deeg 

erover uit met een deegrol tot het een dunne plaat wordt.
- Laat de kinderen met een onscherp mes reepjes snijden 

van ongeveer 12 à 15 cm lang en 1,5 à 2 cm breed. Snij er 
een paar voor zodat ze een voorbeeld hebben.

- Laat ze daarna met de reepjes een knoopje of een ander 
vormpje maken.

- Bak de knoopjes/ vormpjes een paar minuten in de friteuse 
op 180 graden. Als de knoopjes bruin zijn, zijn ze klaar.

- Strooi wat bloemsuiker over de knoopjes en smakelijk eten!

Suggestie aanpak kookactiviteit
Wanneer je samen met de kinderen de ingrediënten goed 
gemengd hebt, kan je de rest van de kookactiviteit in kleine 
groepjes laten doen. Geef ieder groepje een bolletje deeg en 
laat het in aparte kommetjes rusten. Daarna kan ieder groepje 
het eigen stuk deeg uitrollen en er knoopjes/ vormpjes van 
maken.

Materialen:
- Friteuse
- Deegrol
- Grote kom
- Twee tassen
- Houten lepel
- Maatbeker
- Ko�  elepel
- Niet-scherpe messen

Ingrediënten (voor een 30-tal mandazi-knoopjes):
- ½ kg bloem
- 1 tas melk
- 1 tas bloemsuiker
- 1 ei
- 1 ko�  elepel bicarbonaat (baksoda)

Bereidingswijze:
Bekijk ook de foto’s van de bereidingswijze op 
www.studioglobo.be/fotoset-conradwww.studioglobo.be/fotoset-conrad.www.studioglobo.be/fotoset-conrad.www.studioglobo.be/fotoset-conrad
Kijk onderaan bij Mandazi-knoopjes: stap voor stap (fotoreeks)

- Laat de kinderen alle ingrediënten in de grote kom doen en 
omroeren met een houten lepel.

- Laat de kinderen daarna met de handen kneden tot het een 
vast deeg wordt. Voeg indien nodig nog wat extra bloem 
toe als het mengsel te plakkerig is.
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 DE WERELD IN JE KLAS 

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Kleuters voelen zich thuis in de klas als ze prenten of voor-
werpen herkennen uit hun eigen leefwereld. Door kleine 
aanpassingen aan de inrichting van de hoeken raken kleuters 
ook vertrouwd met minder bekende beelden en het ‘andere’ 
wordt gewoon.

Hoeken kleuren met diversiteit?
Onze samenleving ademt diversiteit. In de klas zitten kinderen 
met verschillende achtergronden. Via de media kijken kinde-
ren naar een diverse wereld. Die diversiteit kan je doortrekken 
in het aangeboden les- en spelmateriaal.
In een kleuterklas is werken met hoeken een standaard prak-
tijk geworden. Je kan hier enkele tips vinden om de hoeken in 
je klas meer divers te maken, om ze meer te laten aansluiten 
bij de huidige samenleving.
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ONTHAALHOEK
‘Goeiemorgen’ in verschillende talen
Elkaar begroeten op verschillende manieren
Decoratie uit andere culturen

HUISHOEK
Andere potten en pannen: wok, tajine, vijzel … 
Diverse poppen uit de wereld
Sto� en uit de wereld voor de kleuters en de poppen: 
draagdoek, sari, hoofddoek …

WINKELHOEK
Exotisch fruit en minder gekende groenten
Geld uit verschillende landen
Voeding uit de wereld

KNUTSELHOEK
Verf, wasco’s of kleurpotloden in huidskleurtinten
Knutselopdrachten uit andere culturen: dromenvanger, kralen, 
voertuig gemaakt van verpakkingsmateriaal …

BOEKENHOEK
Informatieve prentenboeken over diverse thema’s
Boeken met diversiteit in de prenten

VERKLEEDHOEK
Kledij uit verschillende landen en culturen
Sandalen en slippers
Hoofddeksels, sierraden, schoonheidsproducten …

PUZZELHOEK
Puzzels met beelden uit de wereld
Memoryspel met de foto’s van de kleuters

BOUW– EN CONSTRUCTIEHOEK
Diverse soorten van voertuigen
Nabouwen van foto’s met gebouwen uit de wereld: 
een moskee, een tempel, een paleis …

COMPUTERHOEK
Bureaublad met een wereldfoto
Aanbod van � lmpjes, online prentenboeken …
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 SUGGESTIES 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 23 vind je de activiteiten bij het belmoment.
Op pagina 24 vind je de activiteiten bij het thema.
Op pagina 25 vind je de activiteiten voor de Dag van de 
Leerkracht.

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 schoolgebeu-
ren, 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
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.

Je kan een keuze maken uit volgend aanbod om een feestelijk 
belmoment te organiseren; uiteraard volgens de mogelijkhe-
den 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 mee-

gebrachte belletjes. Hou wel rekening met de geluids-
sterkte van sommige toeters en bellen. Vermijd luide 
voetbaltoeters. Deze kunnen onherstelbare gehoorschade 
veroorzaken!

-  De leerlingen creëren een feestelijk gebeuren met (zelf-
gemaakte) vlaggen, spandoeken, tekeningen, slingers ...

22
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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!”

LIED EN DANS
Bekijk het aanbod voor 
een themalied op 
www.savedbythebell.be
Je kan ook samen met de 
leerlingen dansen op 
een lied.

© Caroline De Meyer
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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 jon-
geren 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 hou-
den in de loop van de dag. Probeer elkaar te zien of te horen 
via bv. Skype of de GSM.

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 leer-
lingen 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
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!

23
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Tekening maken
Laat de leerlingen mooie tekeningen maken over bv. het on-
derwerp ‘Een goede school voor iedereen’. Hang de tekenin-
gen op verschillende plaatsen in de school zodat iedereen ze 
kan bewonderen.
De tekeningen kunnen ook de aanleiding zijn voor een boei-
end 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.

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.

Hindernissenparcours
Op de speelplaats kan je een hindernissenparcours maken. 
Dat symboliseert de moeilijke weg die kinderen soms moeten 
a� eggen 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 vrij-
dag 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 leer-
kracht. De leerlingen van het zesde leerjaar kunnen bijvoor-
beeld een kleine attentie ronddragen bij alle leerkrachten. Het 
is een � jne manier om waardering te tonen.

Vrijstelling van taken
Je kan de leerkrachten laten genieten van een zalige middag-
pauze 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 …
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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 � lmpje 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.

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

De laatste jaren zijn er veel inspanningen gedaan om alle kin-
deren 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 belang-
rijk dat er goede gebouwen zijn met goede klassen. En er zijn 
ook goede leerkrachten nodig die kunnen werken met goede 
schoolboeken en goed lesmateriaal.

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

Vandaag bellen we zodat iedereen onze boodschap goed zal 
horen.
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De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, ofwel Sustainable 
Development Goals (SDG’s) in het Engels, vormen de komen-
de tien jaren de leidraad voor de wereldwijde inspanningen 
rond armoedebestrijding, onderwijs, milieubescherming, de 
aanpak van ongelijkheid en andere thema’s. Deze doelstel-
lingen zijn meetbaar. Zo kan men nagaan welke vooruitgang 
geboekt wordt en waar de pijnpunten liggen.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Garandeer toegankelijk en 
goed onderwijs voor iedereen.
Eén van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen is 
kwaliteitsonderwijs voor iedereen.
Ondanks vooruitgang in de afgelopen decennia gaan van-
daag 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. Gender-
ongelijkheid 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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wikkelingssamenwerking die zich 
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Samen met Broederlijk Delen 
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verband Komyuniti.
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mogelijk dankzij de steun van de 
Belgische Ontwikkelingssamen-
werking, via DGD (Directie-Gene-

raal Ontwikkelingssamenwerking), 
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Broederlijk Delen.

VU: Piet Spanhove, 
Huidevettersstraat 165, 
1000 Brussel

ISBN-NUMMER: 978 90 7426 155 5
D/2018/5010/1
NUR: 193

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 school-
jaar 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 activitei-
ten, 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 ko� ers of de fotosets van Studio Globo. 
Alle info vind je op www.studioglobo.bewww.studioglobo.be.

-  oog te hebben voor diversiteit bij je thema’s wereld-
oriëntatie (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.bewww.studioglobo.be (zoeken op Nascholing).

Colofon
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Methode wereldoriëntatie
Maximale flexibiliteit - Systematisch en thematisch

Doelentransparantie - Outputgerichte evaluatie
Vernieuwend IT-aanbod



www.educatief.diekeure.be
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Onderwijs doet ertoe.
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