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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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Uitwisselen over goed onderwijs
Deze les voor kinderen van het tweede tot het zesde leerjaar 
kan een voorbereiding zijn op het belmoment van Saved by 
the bell.
Aan de hand van een viertal vragen over goed onderwijs 
gaan de leerlingen onderling meningen, gevoelens, ideeën … 
uitwisselen. Het zal een actief gebeuren zijn in je klas waarbij 
je de leerlingen uitdaagt om na te denken en om hun 
gedachten te verwoorden.
Elke vragenronde wordt afgesloten door een kort � lmpje met 
antwoorden van kinderen uit de hele wereld.
Om overzicht te houden over al die ideeën, meningen, 
gevoelens … maak je een samenvatting in de vorm van een 
mindmap.
Uiteindelijk ontdekken de leerlingen welke drempels de 
toegang tot goed onderwijs kunnen verhinderen.
Deze les zal ongeveer een lesuur in beslag nemen.

Kan je in de klas meer lestijd besteden aan Saved by the bell, 
dan is er een interessant aanbod voor een creatieve verwer-
king. Je vraagt de leerlingen om een uitvinding te maken om 
alle kinderen in de wereld meer kansen te geven om naar 
school te gaan en daar ook goed te leren.

Voorbereiding
- Registreer je school op www.savedbythebell.bewww.savedbythebell.be en ontvang 

promomateriaal van Saved by the bell.
- Zet de PowerPointpresentatie (2de-3de leerjaar of 

4de- 6de leerjaar) klaar op het digitaal bord of projecteer met 
een beamer.

- Bekijk of download een voorbeeld van een mindmap.
- Teken de mindmap op het bord of open een mindmap met 

je digitaal bord.
- Download het instructiestrookje en kopieer het enkele keren.
- Zet de klas in eilandjes per 4.
- Voorzie in de klas voldoende ruimte om te bewegen.
-  Leg een belletje of instrumentje klaar.

De presentatie, de video’s en de andere materialen zijn te 
downloaden of te bekijken via www.savedbythebell.bewww.savedbythebell.be > 
Materiaal > Lager.

Lesverloop
SPEEDDATE over onderwijs
Een presentatie zal de kinderen doorheen de activiteit 
leiden. Via tekstdia’s zullen ze een aantal vragen krijgen.

De kinderen mogen dan even rondlopen om na te denken 
over hun mening. Als ze het belletje (signaal) horen, zoeken ze 
een klasgenoot en wisselen ze uit over die vraag. Laat na 2 
minuten het belletje (signaal) terug horen om de uitwisseling 
af te ronden. Bij iedere vraag gaan ze 3 keer kort uitwisselen 
met telkens een andere klasgenoot. Na de 3 uitwisselingen 
keren ze terug naar hun plaats.

Daarna volgt een klassikale uitwisseling. De kinderen geven 
kort enkele antwoorden op de vraag. Jij noteert de antwoor-
den in een mindmap, die doorheen de activiteit groeit. 
Probeer in de mindmap goed aan te duiden waar drempels 

Lesdoelen
De leerlingen kunnen
- over het leven van leeftijdsgenoten in andere landen vertellen.
- over naar school gaan in andere landen vertellen.
- het belang van goed onderwijs verwoorden en inzien.
- gelijkenissen en verschillen bespreken tussen hun eigen 

leven en dat van andere kinderen.
- aangeleerde kennis en vaardigheden gebruiken voor de 

verwerkingsopdracht.
- samenwerken om een doel te bereiken.

De leerplandoelen voor de leerkracht van de verschillende 
onderwijsnetten zijn te downloaden via 
www.savedbythebell.be > Materiaal > Lager > Les

TIP UITWISSELEN IN GROEPJES
Is uitwisselen per twee te moeilijk voor je leerlingen? Maak 
groepjes van vier kinderen om uit te wisselen. Of bespreek 
de vragen klassikaal.

 VOOR HET LAGER 
ONDERWIJS



of moeilijkheden zitten in verband met goed onderwijs. 
Dat zal bij het einde van de les van pas komen.

Vervolgens bekijken jullie een kort � lmpje met antwoorden
van kinderen uit de wereld. Je kan die antwoorden ook 
aanvullen in de mindmap.

VRAGEN VOOR DE SPEEDDATE
Vraag 1: (zonder voorkennis over de actie Saved by the bell)
Ga jij graag naar school? Waarom wel of waarom niet?

Vraag 2:
Is school belangrijk? Waarom wel of waarom niet?
Vraag 3:
Wat maakt een school een goede school?
Vraag 4:
Wat kan er voor zorgen dat je niet goed kan leren op school?

STRUCTUUR VAN DE SPEEDDATE
1.  Presentatie starten met inleiding en vraag 1
2.  Uitwisseling vraag 1: 1ste keer, 2de keer en 3de keer 

(3x 2 minuten)
3.  Klassikaal resultaten verzamelen door invullen van 

de mindmap
4.  Vraag 1 afronden met � lmpje met getuigenissen
5.  Eventueel aanvullen van de mindmap met antwoorden 

uit de getuigenissen
6.  Korte voorstelling belactie Saved by the bell

10

Introduceer na de bespreking van deze vraag de actie Saved 
by the bell. Leg uit dat dit een actie is voor goed onderwijs 
voor iedereen. Verwijs naar het belmoment dat jullie op 
school zullen organiseren.

Vandaag is het de Internationale dag van 
de Leerkracht. Dan worden alle ju� en en 
meesters in de bloemetjes gezet. Niet alleen 
in België, maar in alle landen van de wereld.

Het is ook Saved by the bell: de schoolbel zal extra rinkelen om 
te laten horen dat we onderwijs belangrijk vinden. We willen 
dat alle kinderen en jongeren, overal in de wereld, de kans 
krijgen om naar een to� e school te gaan met goede en gemoti-
veerde leerkrachten.

Lessen en tips basisonderwijs 2018

7.  Presentatie vraag 2
8.  Uitwisseling vraag 2: 1ste keer, 2de keer en 3de keer 

(3x 2 minuten)
9.  Klassikaal resultaten verzamelen door invullen van 

de mindmap
10.  Vraag 2 afronden met � lmpje met getuigenissen
11.  Eventueel aanvullen van de mindmap met antwoorden 

uit de getuigenissen
12.  Presentatie vraag 3
13.  Uitwisseling vraag 3: 1ste keer, 2de keer en 3de keer 

(3x 2 minuten)
14.  Klassikaal resultaten verzamelen door invullen van 

de mindmap
15.  Vraag 3 afronden met � lmpje met getuigenissen
16.  Eventueel aanvullen van de mindmap met antwoorden 

uit de getuigenissen

17.  Presentatie vraag 4
18.  Uitwisseling vraag 4: 1ste keer, 2de keer en 3de keer 

(3x 2 minuten)
19.  Klassikaal resultaten verzamelen door invullen van 

de mindmap
20.  Vraag 4 afronden met � lmpje met getuigenissen
21.  Eventueel aanvullen van de mindmap met antwoorden 

uit de getuigenissen

Slot verwerking
In het eerste deel van de les hebben de kinderen kennis-
gemaakt met een aantal drempels voor goed onderwijs. 
Vooral met vraag 4 Wat kan er voor zorgen dat je niet goed kan 
leren op school? hebben de kinderen moeilijkheden of drem-leren op school? hebben de kinderen moeilijkheden of drem-leren op school?
pels opgesomd. Waarschijnlijk zijn er zowel drempels voor 
kinderen uit andere landen, als drempels voor kinderen hier 
bij ons genoteerd?

Verdeel de leerlingen in kleine groepjes.

Ieder groepje krijgt een instructiestrookje (bijlage te down-
loaden) met de opdracht om een creatieve oplossing te be-
denken voor een drempel. De kinderen kunnen een drempel 
uit een lijstje kiezen of je kan als leerkracht zelf een drempel 
invullen op het instructiestrookje. De opdracht is om een 
speciale machine of uitvinding te bedenken die kinderen kan 
helpen om naar school te gaan of beter te leren op school.

Bepaal zelf wanneer je de brainstormsessie afrondt.

Bij het einde van de les verwijs je best naar het belmoment 
van Saved by the bell.



- Er is te weinig lesmateriaal op school.
- De school is gelegen in een omgeving met veel lawaai en 

vuile lucht.
- Als je moeite hebt om je te concentreren, is het moeilijk om 

te leren op school.

Bedenk een speciale machine of uitvinding die andere kinde-
ren kan helpen om naar school te gaan of beter te leren op 
school.
Op het instructiestrookje kan je aangeven welke materialen 
de kinderen mogen gebruiken.
Legoblokjes, K’nex, plasticine, ijscostokjes, rietjes, houten blok-
jes, wol, sto� es, chenilledraad, ballonnen, plakband, lijm …
Stimuleer de creativiteit van de kinderen en geef hen een 
beperkt aanbod aan materialen.

Ze tekenen, bouwen, knutselen … een uitvinding om aan het 
opgegeven probleem tegemoet te komen.

Tentoonstelling van de oplossingen
Hang alle oplossingen aan een wand in de klas. Laat de kinde-
ren eventueel aan elkaar hun oplossing voorstellen.

En actie!
Maak van elke uitvinding of machine een � lmpje of foto. 
Bezorg deze tegen 15 oktober aan Studio Globo via 
savedbythebell@studioglobo.besavedbythebell@studioglobo.be.
De meest creatieve en overtuigende oplossingen sturen we 
door naar de minister van Onderwijs Hilde Crevits en naar de 
minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo.

Extra aanbod
Uitvinding maken
Creatieve verwerking
In het eerste deel van de les hebben de kinderen dus ken-
nisgemaakt met een aantal drempels voor goed onderwijs. 
Verdeel de kinderen in kleine groepjes. Ieder groepje krijgt de 
opdracht om een creatieve oplossing te bedenken voor een 
drempel. Om de opdrachten te verdelen kan je gebruikmaken 
van het instructiestrookje (te downloaden).

MOGELIJKE DREMPELS
- De school is ver weg.
- De gebouwen van de school zijn niet groot genoeg.
- Er zijn niet genoeg wc’s op school.
- De leerkrachten worden niet genoeg betaald.
- Als je ziek bent, kan je niet naar school.
- Kinderen moeten soms werken en kunnen daarom niet 

naar school.
- Kinderen kennen de onderwijstaal niet en begrijpen de 

leerkracht niet.
- Er zijn niet genoeg leerkrachten op school.
- Pestgedrag zorgt ervoor dat kinderen zich niet goed voelen 

op school.
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EVALUATIE EN CERTIFICAAT VAN DEELNAME

Na de les kan je op de website www.savedbythebell.be het 
evaluatieformulier invullen. Als je dit instuurt, samen met 
de gegevens van je school en je klas, dan krijg je van Studio 
Globo een gepersonaliseerd certi� caat van deelname aan 
Saved by the bell. Daarmee laat je aan iedereen zien dat je 
werkt aan de wereld in je klas!

Lessen en tips basisonderwijs 2018





 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

24

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.



Redactie les kleuteronderwijs
Sharona Frederickx (lerarenoplei-
ding UCLL) en Marieke De Vos

Redactie les lager onderwijs
Annegreet Poelman

Eindredactie
Jos Schockaert

Fotomateriaal
Broederlijk Delen en 
fotograaf Thomas De Boever
Medewerkers van 
Studio Globo en VIA Don Bosco
Deelnemende scholen 
Saved by the bell 2017

Videomateriaal
Broederlijk Delen, Jos Schockaert, 
Annegreet Poelman, Jolien De 
Baets, VIA Don Bosco – Bieke Van 
Damme en Bram Reeckmans, 
Phyllis Paridaens, Sébastien Pirlet 
(Luik), Neville Wentzel (Zuid-
Afrika), Ananda vzw (India)

Ontwerp a�  che
Sakado, Roel Thoné

Website Saved by the bell
Sakado, Jan Vandenbussche

Lay-out en druk
Die Keure - Brugge

Met dank aan 
- alle leerkrachten die meewer-

ken aan deze lessuggesties.
- alle organisaties die helpen om 

de actie te promoten.

Studio Globo is een NGO voor ont-
wikkelingssamenwerking die zich 
specialiseert in ontwikkelings-
educatie.
Samen met Broederlijk Delen 
vormen we het samenwerkings-
verband Komyuniti.
De werking van Studio Globo is 
mogelijk dankzij de steun van de 
Belgische Ontwikkelingssamen-
werking, via DGD (Directie-Gene-

raal Ontwikkelingssamenwerking), 
de Vlaamse Gemeenschap, de 
provinciebesturen van Antwerpen, 
Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant 
en West-Vlaanderen, de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie in 
Brussel, de steden Antwerpen, 
Gent en Sint-Niklaas, 11.11.11 en 
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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www.mundo.diekeure.be

Kleine Pathoekeweg 3, B - 8000 Brugge, T +32 (0)50 47 12 88, F +32 (0)50 47 12 87, E besteldienst@diekeure.be, www.diekeure.be, BTW be 0405 108 325

Methode wereldoriëntatie
Maximale flexibiliteit - Systematisch en thematisch

Doelentransparantie - Outputgerichte evaluatie
Vernieuwend IT-aanbod



www.educatief.diekeure.be

Kleine Pathoekeweg 3, B - 8000 Brugge, T +32 (0)50 47 12 88, F +32 (0)50 47 12 87, E besteldienst@diekeure.be, www.diekeure.be, BTW be 0405 108 325

Onderwijs doet ertoe.
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