
 

   

leerplandoel WO – Mens en Maatschappij GO! 
6de leerjaar 

breed leren:  
oefenen – ontmoeten – deelnemen en creëren 

mogelijke partner 

Ik en de groep 

Participatie, democratie en samenwerken 

Regels en afspraken 

Rechten en plichten 

3.1.2.19 enkele voorbeelden opsommen van 
fundamentele mensen- en kinderrechten 

Spel rond Kinderrechten in de klas 
 

Kennismaking met Artsen Zonder Grenzen: Gewijde-

Boomstraat 46 (02/474 74 74) )(vlakbij de school); hebben 

ook pedagogische kit:  http://msf-azg.be/nl/artsen-zonder-

grenzen-op-jouw-school-of-universiteit 

3.1.2.20 met voorbeelden het belang illustreren 
van de fundamentele Rechten van de Mens en 
de Rechten van het Kind. 

Kinderen bezoeken speel-o-theek -> ouders 
sensibiliseren door kinderen 

 
 
Speel-o-theek Mercelis 
 
 
Jumelage 

Ik en de samenleving 

Talenten 

3.1.3.4 aangeven welke hun talenten zijn   

Arbeid, vrije tijd en studiekeuze 

3.1.3.9 met eigen woorden de relatie tussen 
eigen voorkeuren en talenten en hun 
vrijetijdsbesteding uitleggen 

eigen clubs bezoeken – kind legt uit Eventueel contacteren via Eva 

3.1.3.10 zich bereid tonen om actieve en 
passieve vormen van vrijetijdsbesteding te 
onderzoeken en te evalueren 

vrijetijdsbeurs organiseren voor kinderen van andere 
klassen op basis van interesses/voorkeuren 
 
leesidentiteit nagaan van kinderen van een andere klas 
-> boekenaanbod voorstellen 
 
 
 
 
 
boekenvlog 

 
 
 
Leespleziertestjes bib Sans Souci: 
Voor 2de en 3de en voor 4de en 5de: Leesdoos  
Voor 6de: spel "Sm@rtbib" = bibspel met coole apps op de 
tablet 
voor vragen: Eva Tack – bib Sans Souci Elsene - 
(eva.tack@elsene.be) 
 
Eva bekijkt samen met Mathieu/team vraag ivm vloggen  

tel:003224747474
http://msf-azg.be/nl/artsen-zonder-grenzen-op-jouw-school-of-universiteit
http://msf-azg.be/nl/artsen-zonder-grenzen-op-jouw-school-of-universiteit
mailto:eva.tack@elsene.be


 

   

voor vragen: Eva Tack – bib Sans Souci Elsene - 
(eva.tack@elsene.be) 

3.1.3.11 met eigen woorden de relatie tussen 
eigen talenten en voorkeuren en latere 
beroepsbezigheden uitleggen 

Kennismaken met verschillende beroepen: zelf doen Studiekeuzebeurs 

3.1.3.12 talenten opsommen van mensen die 
beroepen uitoefenen (in diverse 
beroepsgroepen) 

  

3.1.3.13 met eigen woorden de relatie tussen 
onderwijs en latere beroepsbezigheden 
uitleggen 

  

3.1.3.14 met eigen woorden verklaren hoe het 
komt dat sommige mensen geen (betaalde) 
arbeid verrichten. 

 OCMW 
Dienst arbeidsbemiddeling 
 

3.1.3.15 globaal uitleggen hoe de overheid 
ervoor zorgt dat mensen die niet kunnen 
werken een vervangingsinkomen krijgen 

  

3.1.3.16 illustreren met eigen voorbeelden dat 
er ook onbetaalde arbeid is. 

Vraag van leerlingen aan organisaties: wat kunnen zij 
eventueel voor hen betekenen/bijdragen aan hun 
werking? 

Vrijwilligers bij lokale partners, vb. CityMind, Musique 
Publique, voorlezers bib,  Oxfam,… 

3.1.3.17 illustreren met eigen voorbeelden dat 
verschillende vormen van arbeid verschillend 
toegankelijk zijn voor mannen en vrouwen 

  

3.1.3.18 illustreren met eigen voorbeelden dat 
werken en niet werken en verschillende 
vormen van arbeid verschillend gewaardeerd 
worden 

  

Gezin en familie 

Meervoudige identiteit 

3.1.3.26 met eigen woorden uitleggen hoe 
vooroordelen ontstaan t.a.v. mensen die tot 
een andere groep behoren en hoe die kunnen 
leiden tot discriminatie en racisme 

Mensen uit de straat beter leren kennen + eventueel 
fototentoonstelling organiseren (zie: Man Bijt Hond-
reportages) 

 

3.1.3.27 aandacht hebben voor de   

mailto:eva.tack@elsene.be


 

   

onuitgesproken regels die de interacties binnen 
een groep typeren en bereid zijn er rekening 
mee te houden 

3.1.3.28 zich weerbaar opstellen t.o.v. 
leeftijdgenoten en onaanvaardbare groepsdruk 

  

Omgaan met gelijkenissen en verschillen 

3.1.3.32 gelijkenissen en verschilpunten m.b.t. 
levensbeschouwing tussen henzelf en een 
ander verwoorden. 
3.1.3.33 op een positieve manier omgaan met 
verschillen in levensbeschouwing. 
3.1.3.34 illustreren –zonder waardeoordeel- 
dat verschillende sociale en culturele groepen 
verschillende waarden en normen bezitten. 

Matongé-wandeling 
 
Lumumbaplein 
Aziatisch Nieuwjaar 
Kerst 
Sinterklaas 
Suikerfeest 
Ramadan 
 
Tempels, moskees, kerken, … bezoeken, gegidst door 
leerlingen die actief zijn in een gemeenschap 
 
 
 
Afrikaans Huis 
 
Straat + bewoners in kaart brengen -> tentoonstelling 
van maken op school 

Ism Stapstad VZW 
 
 
 
 
 
 
 
 

op de site van de gemeente: oplijsting van kerken en andere 
‘geloofshuizen’. Misschien interessant om inspiratie op te 
doen : http://www.elsene.be/site/420-Filosofische-en-
godsdienstige-opvattingen 

 

3.1.3.38 illustreren met eigen voorbeelden hoe 
stereotypen en vooroordelen oorzaken kunnen 
zijn van discriminatie 

Straat + bewoners in kaart brengen -> tentoonstelling 
van maken op school 

 

3.1.3.39 verwoorden hoe je stereotypen en 
vooroordelen kan weerleggen 

Straat + bewoners in kaart brengen -> tentoonstelling 
van maken op school 

 

3.1.3.40 illustreren met eigen voorbeelden dat 
afwijzing van of angst voor een onbekende kan 
verdwijnen als je die persoon beter leert 
kennen 

Mensen uit de straat van de school ontmoeten  

3.1.3.41 illustreren met een eigen voorbeeld Straat + bewoners in kaart brengen -> tentoonstelling  

http://www.elsene.be/site/420-Filosofische-en-godsdienstige-opvattingen
http://www.elsene.be/site/420-Filosofische-en-godsdienstige-opvattingen


 

   

dat racisme vaak gebaseerd is op 
onbekendheid met en vrees voor het vreemde 

van maken op school 

3.1.3.42 illustreren met voorbeelden uit eigen 
ervaring hoe diversiteit in de klas een rijkdom 
kan betekenen 

  

Omgaan met mensen met beperkingen 

33.1.3.44 op een respectvolle manier hulp 
aanbieden en omgaan met mensen met een 
specifieke beperking. 
3.1.3.45 illustreren met voorbeelden 
mogelijkheden die in onze samenleving bestaan 
voor de zorg en opvang van bejaarden en 
mensen met een beperking. 

Armoede 
Handicaps 
 
Ontmoeten straathoekwerkers; vraag van leerlingen: 
wat kunnen wij voor jullie betekenen? 
 
 

In buurt school: 3 psychiatrische instellingen/dagcentra 
 
 
interessant om contacten met de buurt te leggen: 

straathoekwerkers van de gemeente - Opperstraat 38 -(ook 

bureau Eva is daar) - 02 515 69 56/58/59/70 – 

contactpersoon Eva: Orélie (NL-talig) 

educateursderue@elsene.be 

Migratie 

3.1.3.50 met eigen voorbeelden illustreren dat 
migratie van alle tijden is en in elke 
samenleving voorkomt 

Eigenen elkaars  afkomst en reden van migratie? 
Mensen uit omgeving/straat? 
 
Gesprek met nieuwkomers: herkomst? Reden van 
migratie? wat willen ze weten/hebben ze nodig?/ 
missen ze? 
-> info doorgeven aan gemeente i.f.v. wandeling 
-> rondleiding organiseren 
-> (sociaal) plan maken 
-> … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dienst bevolking 
Onthaalbureau voor nieuwkomers 
Aanmeldingscentrum nieuwkomers – Elsensesteenweg 
 
Gemeente Elsene werkt aan culturele stadskaart voor 
nieuwkomers (Eva bezorgt kaarten aan de school, van zodra 
beschikbaar), met info over: 

 bekend muurfresco/schilderij van Chéri Samba aan 
het begin van de Elsensesteenweg  “Porte de Namur, 
porte de l’Amour”, een weergave van Afrikaanse 
stereotypen geïnspireerd op inwoners uit de wijk 
(over exki) 

 muurfresco “L’Arche” van graphic novel kunstenaar 
François Schuiten (hoek Elsensestweg en 
Maesstraat) 

 Flagey is zowat het bekendste plein van Elsene met 

mailto:educateursderue@elsene.be


 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie komt binnen als vluchteling? Voorwaarden? 
 
Ontmoeting met straatbewoners 
 
Thema Curieuzeneuzen! - migratie 

het beroemde Art Deco gebouw waar het Nationaal 
Instituut voor de Radio-omroep in de jaren '30 
gehuisvest was 

 Mooi wandelen kan je er vooral rond de Vijvers van 
Elsene met prachtige architectuur in de omliggende 
straten, de Koningstuin, het Jadotpark en vooral het 
prachtige uitzicht bovenaan de Terkamerenabdij. 

 Architectuur:  talrijke residentiële gebouwen met 

belangrijke Ambassades en Consulaten (buurt 

Franklin Rooseveltlaan + zijstraten) --> misschien 

ook goed voor thema Europa etc! 

 

Politieke en juridische structuren en gemeenschappelijke voorzieningen 

3.1.3.55 met eigen woorden omschrijven hoe 
de volksvertegenwoordigers in het parlement 
verkozen worden en wat hun taak is 

Bezoek aan Brussels Parlement 
 
Kinderparlement 
 
Leerlingenraad op school, na stemming 

 

3.3.1.56 met eigen woorden uitleggen wat een 
wet is en hoe ze tot stand komt 

  

3.3.1.57 met eigen woorden de bevoegdheden 
van een minister en de rol en de bevoegdheden 
van de koning omschrijven 

Brief aan koning/minister  

3.1.3.58 enkele voorbeelden opnoemen van 
gemeenschappelijke voorzieningen die 
georganiseerd worden door de overheid. 

In kaart brengen voor vluchtelingen 
 
Kennismaken met Provélo en ouders sensibiliseren 
 
sociaal restaurant 

Provélo, OCMW,… 
 
 

3.1.3.59 met eigen woorden omschrijven hoe   



 

   

de politie zorgt voor de naleving van de wetten 
en het gerecht inbreuken op de wetten 
onderzoekt, beoordeelt en bestraft 

3.1.3.60 met eigen woorden uitleggen wat 
belastingen zijn en waar ze voor dienen 

Bezoek Nationale Bank  

3.1.3.61 verwoorden dat er in het federale 
België drie gewesten zijn: een Vlaams, een 
Waals en een Brussels Hoofdstedelijk gewest 
en drie gemeenschappen: de Vlaamse, de 
Franse en de Duitstalige gemeenschap. 

  

3.1.3.62 verwoorden in welke gemeente of stad 
en provincie ze wonen en tot welk gewest en 
gemeenschap ze behoren 

  

3.1.3.63 met eigen woorden omschrijven wat 
de Europese Unie is 

  

3.1.3.64 met voorbeelden illustreren hoe 
beslissingen van de overheden hun leven 
beïnvloeden 

  

3.1.3.65 de erkende symbolen van de Vlaamse 
Gemeenschap (met name feestdag, wapen, 
vlag, volkslied en de IJzertoren als memoriaal) 
aangeven 

  

Herinneringseducatie 

3.1.3.67 bij een gebeurtenis uit het verleden of 
de actualiteit onderscheid maken tussen 
slachtoffers, daders en omstaanders (zij die 
laten begaan, zij die op één of andere manier 
meehelpen en zij die zich tegen de daders 
verzetten) en dit relateren aan conflicten en 
pestgedrag op school of in de klas 

  

3.1.3.68 enkele memorialen (bijv. het Fort van 
Breendonk, de IJzertoren, plaatselijke 
oorlogsmonumenten,…) en gedenkdagen 
(Wapenstilstand,…) relateren aan 

beelden, gebouwen,… 
 
Bezoek aan monument voor 22/3/2016 

 



 

   

gebeurtenissen uit het verleden 

Ongelijke verdeling en welvaart 

3.1.3.71 illustreren met voorbeelden dat de 
welvaart in eigen land ongelijk verdeeld is 

  

3.1.3.72 enkele voorbeelden van oorzaken van 
armoede in eigen land geven 

  

3.1.3.73 illustreren met voorbeelden dat de 
welvaart op wereldvlak ongelijk verdeeld is 

  

3.1.3.74 enkele voorbeelden geven van 
oorzaken van ongelijke welvaartverdeling op 
wereldvlak 

  

3.1.3.75 illustreren met voorbeelden dat er in 
een land, waar ook ter wereld, een grote 
verscheidenheid is aan leefwijzen naargelang 
de woonplaats (stad-platteland, klimlaatzone), 
socio-economische situatie (rijk-arm), 
levensbeschouwing,… 

  

3.1.3.76 vooroordelen over armoede in eigen 
land en in ontwikkelingslanden nuanceren 

  

3.1.3.77 uitleggen hoe eerlijke handel de 
levensomstandigheden van producenten in 
ontwikkelingslanden kan verbeteren 

  

Mondiale solidariteit en internationale organisaties 

3.1.3.79 met voorbeelden illustreren op welke 
wijze internationale organisaties ernaar streven 
om het welzijn en/of de vrede in de wereld te 
bevorderen 

  

3.1.3.80 eigen meningen verwoorden n.a.v. 
feiten en toestanden in de wereld via het 
volgen van de actualiteit in de media 

  

3.1.3.81 binnen hun mogelijkheden 
actiegerichte oplossingen voor problemen in de 
samenleving en de wereld verwoorden. 
3.1.3.82 met voorbeelden uit de eigen ervaring 

 Artsen zonder Grenzen 



 

   

illustreren hoe men als individu of als groep kan 
participeren aan solidariteitsacties en wat het 
nut en het effect hiervan is. 

Ik als consument 

Geld 

3.1.4.3 verschillende betalingswijzen 
opsommen 

  

3.1.4.4 globaal uitleggen wat de functie en de 
werking is van een bank 

  

3.1.4.5 uitleggen wat de begrippen sparen, 
lenen, rente en schuld betekenen 

  

Omgaan met geld 

3.1.4.7 beredeneerd prijzen vergelijken voor 
een aankoop 

  

Economische principes 

3.1.4.11 met een eigen voorbeeld illustreren 
dat de prijs van grondstoffen en 
productiekosten de verkoopprijs kunnen 
wijzigen 

Minibedrijfje starten: marktonderzoek, kostenplaatje 
bepalen,… 
 
Eventueel eerst bedrijf(je) in omgeving bezoeken 

 

 

 

Belgomarkt - Dublinstraat 19 (aan Londenplein), markt van 

lokale producten (http://belgomarkt.be/)  

3.1.4.12 illustreren met eigen voorbeelden dat 
de prijs van een product afhankelijk is van 
concurrentie, vraag en aanbod 

  

Consumentenopvoeding  

3.1.4.14 beredeneerd de kwaliteit van 
producten vergelijken a.d.h.v. zelf opgestelde 
criteria (prijs, kwaliteit, duurzaamheid, 
gezondheid,…) n.a.v. een geplande aankoop 

  

Ik en de media 

Media-educatie 

3.1.5.6 De regels m.b.t. veilig internetten, veilig 
chatten en vriendensites toepassen 

  

3.1.5.7 symptomen van verslaving aan televisie, 
internet en computergames bij zichzelf 

  

http://belgomarkt.be/


 

   

onderkennen 

3.1.5.8 beseffen dat hun gedrag beïnvloed 
wordt door de media 

  

3.1.5.9 met eigen voorbeelden illustreren dat 
de media een bepalende rol spelen m.b.t. wat 
wij te weten komen over de wereld 

  

Omgaan met reclame 

3.1.5.13 een kritische en weerbare houding 
innemen t.o.v. reclame 

  

 

Thema Natuur/Milieu: 

Goodplanet (aan de Naamsepoort, Edinburgstraat 26); Contactpersoon Anna Leonard (a.leonard@goodplanet.be) of Kris Van Ingelghem (kris@goodplanet.be), o.a. 

zadenbib ifv moestuinbakken, vertikale tuinen,… site: http://www.goodplanet.be - 02 893 08 08  

 

mailto:a.leonard@goodplanet.be
mailto:kris@goodplanet.be
http://www.goodplanet.be/

