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1. De mondiale speurtocht
Dit boekje bevat de handleiding voor een mondiale speurtocht voor de hoogste twee groepen
van de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in Damwâld. Aan de hand van een
routebeschrijving en een aantal werkbladen worden de kinderen geconfronteerd met hun
culturele, economische, sociale, ecologische en historische banden met de rest van de wereld.
Na de tocht wordt op school op de wereldkaart ingevuld met welke landen de kinderen tijdens
de tocht allemaal in aanraking zijn geweest. Dit kan al gauw oplopen tot 50 landen!. Hierdoor
wordt de leerlingen duidelijk dat ze vaak mondialer zijn dan ze denken. Als de wereld alleen uit
Nederland zou bestaan zou er veel - heel veel - niet mogelijk zijn.
Tijdens de speurtocht en tijdens de opdrachten op school kunnen een aantal problemen in de
internationale relaties aangestipt worden bijv. het ongelijkheidsprobleem in de wereldhandel en
het milieuprobleem. Maar de inhoud is nadrukkelijk niet alleen probleemgericht. Het is de bedoeling ook de prettige kanten van onze contacten met andere landen duidelijk te maken: het maakt
ons leven er een stuk veelzijdiger op.

Doelstelling van de speurtocht
De twee hoofddoelstellingen van de tocht zijn:
1. Kinderen laten ervaren hoe groot de rol is die grondstoffen en producten uit andere
		 landen, waaronder de Derde Wereld, in het dagelijks leven spelen.
2. Bevorderen van een positieve houding ten opzichte van andere culturen. De kinderen
		 bewust maken van de positieve kanten van onze contacten met andere landen.
		 Nuancering van de beeldvorming over de Derde Wereld.
3. Kinderen leren hoe kleurrijk en gevarieerd de Nederlandse samenleving is, doordat ze
		 ervaren dat ze dagelijks te maken hebben met producten/grondstoffen uit andere landen
Daarnaast kunnen nog een aantal doelstellingen een rol spelen.
4. Culturele doelstelling:
		 Kinderen bewust maken van de verschillende oorzaken die ten grondslag liggen aan de
		 vele invloeden uit andere landen en culturen.
5.
		
		
		
		

Milieudoelstelling:
Kinderen ervan bewust maken dat het feit dat er zoveel producten uit verschillende
landen te koop zijn ook te maken heeft met het milieuprobleem (b.v. vervoer) en dat ons
afvalprobleem niet alleen ons probleem is, maar dat we daarmee ook andere landen
opschepen.
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6.
		
		
		

Ongelijkheidsdoelstelling:
Kinderen ervan bewust maken dat het feit dat er zoveel producten uit verschillende
landen te koop zijn ook te maken heeft met de ongelijkheid in handelsrelaties tussen
arme en rijke landen.

7. Gekoppeld aan doelstelling 5 en 6:
		 Kinderen bewust maken van het feit dat je door middel van keuzes bij de aankoop van
		 producten invloed uit kunt oefenen op het milieu en de ongelijkheid.

Opzet
Het materiaal voor “Damwâld, een wereldplaats!” bestaat uit:
• deze docentenhandleiding
• voor iedere leerling een speurtochtboekje met routebeschrijving en werkbladen
• voor iedere leerling een opdrachtenboekje voor op school
• een grote wereldkaart.
De handleiding voor de leerkracht bestaat uit suggesties voor
• de inhoudelijke voorbereiding
• praktische voorbereiding
• nabespreking van de opdrachten
• verdieping van enkele onderwerpen
Het speurtochtboekje met vragen is bedoeld voor het verzamelen van informatie over
materialen en grondstoffen die in de eigen omgeving (winkels, bedrijven, de straat, de school of
het eigen huis) te vinden is.
Bij ieder werkblad van de speurtocht hoort een opdracht uit het opdrachtenboekje. Dit zijn
verdiepingsopdrachten. Deze verdiepingsopdrachten richten zich op drie thema’s: cultuur, milieu
en eerlijke handel. Deze opdrachten worden op school uitgevoerd. De wereldkaart wordt bij
iedere opdracht verder ingevuld..
Het materiaal kan worden aangepast aan eigen wensen en mogelijkheden van de school.
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2. Handleiding voor de leerkracht
Deze handleiding bevat suggesties voor alle onderdelen.

Inhoudelijke voorbereiding
Het verdient aanbeveling om een aantal begrippen die gebruikt worden van te voren met de
leerlingen door te nemen. Het is niet noodzakelijk.
De Derde Wereld
In het speurtochtboekje voor de leerlingen is als ‘Inleiding’ een korte bespreking opgenomen
over de term ‘De Derde Wereld’. Bespreek dit stukje voor de speurtocht begint, samen met de
leerlingen.
Grondstoffen
Een belangrijk deel van onze grondstoffen komt uit de Derde Wereld. Bespreek met de leerlingen de gevolgen die ons grondstoffengebruik heeft op de Derde Wereld.
Zoek eventueel in uw eigen lesmethode het hoofdstuk op waar hier aandacht aan besteed wordt
en behandel dit hoofdstuk in de klas. Kinderen leren in deze lessen vaak hoe ze door eigen
keuzes de milieuvervuiling binnen de perken kunnen houden.
Milieuvervuiling
Het vervoer van goederen over de hele wereld is niet goed voor het milieu. Dit aspect komt
voor in de speurtocht. Praat hier van te voren eens over met de kinderen.
Fair Trade
Dit betekent “eerlijke handel” met respect voor mens en milieu. Het is goed om van te voren
even over dit begrip te praten. Wilt u wat dieper ingaan op fairtrade, dan kunt u eventueel het
lespakket “Eerlijk duurt het langst” lenen bij NME-Centrum De Klyster. Reserveren kan via
www.klyster.nl

Praktische voorbereiding van de speurtocht
De speurtocht wordt in het voorjaar of vlak na de zomervakantie gelopen (zie www.klyster.nl/
activiteiten groep 7/8 voor de exacte data en tijden). U kunt uw school inroosteren via de site
om te voorkomenen dat meerdere scholen op hetzelfde tijdstip op pad gaan. De voorlichter van
de gemeente of een medewerker van De Klyster ontvangt uw school op de afgesproken tijd in
het gemeentehuis.
De speurtocht begint gezamenlijk in het gemeentehuis van Dantumadiel. De groep gaat vervolgens gezamenlijk naar het monument en de kerk. De speurtocht gaat verder in het winkelcentrum, daar vandaan wordt de tocht gelopen door groepjes leerlingen. De route loopt rond. Laat
ieder groepje bij een ander punt starten (en weer eindigen).
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De groepjes kunnen bestaan uit 3 tot maximaal 6 leerlingen. Bij ieder groepje is een volwassen
begeleider nodig. Hiervoor moeten tijdig vrijwilligers (ouders) gezocht worden door de school
zelf. Het is handig om als leerkracht zelf mee te gaan als vliegende keep, om eventuele stagnaties
of onverhoopte moeilijkheden op te lossen.
Instructie voor de begeleiders:
Tijdens een instructiebijeenkomst komen de volgende punten aan de orde:
•

Uitreiken van de routebeschrijving en opdrachten.

•

Toelichten van het doel van de speurtocht.

•

Verdeling van de groepen over de startpunten.

•
		
•

Het maken van afspraken over de tijd waarop gestart en geëindigd gaat worden. De
eindtijd is bindend, ook al zijn alle opdrachten nog niet af.
Maak afspraken over de eindlocatie bijvoorbeeld bij het gemeentehuis.

•
		

Als groepen elkaar inhalen is het nodig opdrachten over te slaan of wat meer tijd te
nemen.

•
		

Het is de taak van de begeleider om te helpen met eventuele moeilijkheden met de
opdrachten (leerlingen eerst zelf een oplossing laten bedenken).

•
		

Vraag aan de begeleiders om eventuele op- of aanmerkingen op de tocht direct in hun
eigen werkboekje te noteren en na de tocht aan de leerkracht door te geven.

•

Bespreking van de aanwijzingen voor de leerlingen.

Aanwijzingen voor de leerlingen:
Vlak voor de speurtocht krijgen de leerlingen ook een instructie:
•
•
		
•

De groepsindeling met begeleider wordt bekend gemaakt.
Aan de hand van de plattegrond wordt de route toegelicht en de startpunten bekend
gemaakt.
Extra aanwijzingen (staan ook voor in de werkboekjes):

		

a.

Blijf bij elkaar en let op het verkeer.

		

b. Pennen meenemen en naam op het boekje zetten.

		 c. Zoveel mogelijk samenwerken, ieder zijn eigen boekje invullen, vaak zijn meerdere
			 antwoorden mogelijk. Kom je er niet uit dan de vraag overslaan.
		 d. Als het druk is in de winkel, ga dan niet naar binnen, of stuur twee leerlingen naar
			 binnen om de vragen te beantwoorden.
		

e. Maak geen lawaai en kom nergens aan als dat niet nodig is.

		

f.

		 g.
			

Hoe je moet lopen kun je lezen in de tekst na het pijltje:

e

Als je de weg niet meer weet kun je ook nog op de plattegrond kijken (in het midden
van het speurtochtboekje).
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Belangrijk!
Het is van groot belang dat de kinderen zich in de winkel rustig gedragen, zodat klanten die zich
eventueel in de winkel bevinden geen last ondervinden. Wanneer dit niet het geval is lopen we
het risico dat winkeliers een volgende keer niet weer hun medewerking willen verlenen. Eén
vervelende groep kan veel bederven!
Maak daarom met de kinderen en de begeleiders de volgende afspraak:
De begeleider van een groep die zich niet aan deze regel kan houden neemt direct de
beslissing niet meer met deze groep naar binnen te gaan.
Dat betekent helaas dat een groot aantal opdrachten overgeslagen moet worden, maar we lopen
zo niet het risico dat we de medewerking van de winkeliers verspelen. Zonder deze medewerking kunnen we niet nog eens een mondiale speurtocht organiseren.

Suggesties voor de verwerking van de speurtocht op school
Algemene aanwijzingen
Na de speurtocht volgt het maken van het opdrachtenboekje in de klas. De kinderen werken in
dezelfde groepen als tijdens de speurtocht zelfstandig de opdrachten uit. Zij hebben hiervoor
steeds hun speurtochtenboekje, de atlas en soms ook hun aardrijkskundeboek nodig.
Bij iedere opdracht krijgen de kinderen de opdracht de wereldkaart in te vullen. Door taken te
verdelen (ieder zoekt een ander land op) kan hierbij veel tijd bespaard worden.
Het is aan te raden niet alle opdrachten in één keer te laten uitwerken, maar te verdelen over
twee of drie lesuren.
Tijdens de nabespreking wordt de grote wandkaart ingevuld. Niet alle gegevens van alle kinderen hoeven erop. Steeds kunnen per item drie of vier landen worden aangegeven die bijvoorbeeld door veel groepjes zijn gevonden.
De nabespreking van de opdrachten vormt een belangrijk onderdeel. De leerkracht kan aanvullende informatie geven en door uitwisseling van informatie tussen de verschillende groepen kan
discussie ontstaan.
Discussie is belangrijk. De verschillende afwegingen die een rol kunnen spelen bij de keuze van
producten, komen naar voren. De taak van de leerkracht is de discussie aan te moedigen door
het stellen van prikkelende vragen en te zorgen dat de discussie niet moraliserend wordt.
Wanneer de leskist of het eko-spel is gebruikt, kan daar regelmatig naar worden terugverwezen.
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Lessuggesties voor de nabespreking per werkblad
Werkblad 1 Het Gemeentehuis
•
		

Wanneer is het gemeentehuis gebouwd?
(1997 begonnen met de bouw, 10 dec 1999 is het officieel geopend.)

•
		

Er kan ingegaan worden op de ‘mondiale’ betekenis voor de burgers van Dantumadiel		
(geboorteaangifte, nationaliteit, paspoort, (reis)documenten)

•
		
		

Waarom heeft Damwâld een gemeentehuis? (stadsrechten (het hebben van een
bestuurlijk apparaat, een link is te leggen met regels en afspraken die gemaakt zijn,
ons politieke-bestuurlijke systeem)

•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Theeplanten groeien ondermeer in India, China, Sri Lanka, Kenia en Indonesië.
Theeblaadjes worden door vrouwen en meisjes geplukt. Op de theeplantages wordt het
plukken van de theeblaadjes doorgaans gezien als licht werk. Het feit dat ook kinderen
(met name meisjes) dit werk doen bevestigd dit. Desalniettemin werken de theepluksters
gemiddeld zo´n 9,5 uur per dag. Ze plukken in die tijd ong. 30 kilo blaadjes.
Mannen en jongens zorgen voor de aanplant en het onderhoud van de theeplanten.
Daarnaast werken zij in de fabrieken waar de thee grotendeels machinaal verder wordt
verwerkt. Feitelijk minder zwaar werk, maar hoger in status. Mannen krijgen doorgaans
drie keer zoveel uitbetaald dan vrouwen.
Voorbeeld: Als hier in Nederland voor 100 cent thee wordt gekocht, dan krijgt de theeplukster 0,5 cent en ontvangt de fabrieksarbeider 1,5 cent.

Werkblad 2 De kerk
•
		
		
		
		
		
		
		

Wat verstaan de leerlingen onder religie of geloof?
Mogelijke antwoorden kunnen zijn:
° Het geloven in een god
° Naar de kerk gaan en bidden
° Priesters, bijbels, kerken etc.
° Goed zijn voor anderen
° Een manier van leven
° Het is iets zoals christendon, islam enz.

•
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Ga met de leerlingen in gesprek over of zij ook in iets geloven.
Welke geloven / levensbeschouwingen kennen de leerlingen?
Wat zijn verschillen en overeenkomsten?
Bekende religies / levensbeschouwingen zijn o.a.:
° Christendom
° Islam
° Hindoeïsme
° Boedhisme
° Jodendom
° Humanisme
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Werkblad 3 Discus
•
		

Welke diersoorten worden allemaal gehouden als
huisdier?

•

En hoe is het voor die dieren om huisdier te zijn?

•
		

Een vissenkom met vissen is mooi, maar hoe
prettig is het voor die vissen in de kom?

•
		
		
		

Hagedissen zijn prachtige dieren als je er van
houdt, maar houden hagedissen wel van
mensen? Of zitten ze de hele dag stil in hun bak te
wachten tot het eten weer eens komt…?

•
		
		

Hoe zit het met dierenhandel en worden dieren ook in het wild gevangen? Op internet
is hier vast meer over te vinden. Wie van de klas wil hier een werkstuk of spreekbeurt
over houden?

•
		

Hoe oud kunnen de verschillende diersoorten worden?
(Wel handig om te weten als je een dier aanschaft!)

Werkblad 4 Parkeerterrein
•
		

Bij de bespreking van deze opdracht komen de voor- en nadelen van autorijden aan de
orde.

•
		
		

Nederland importeert o.a. veel olie uit de Arabische wereld (Saoedie-Arabië, Koeweit,
e.a.).
Ook Derde Wereldlanden als Indonesië, Nigeria en Venezuela zijn grote olieproducenten.

•
		
		
		
		

Eén van de nadelen van autorijden is de milieuvervuiling die het veroorzaakt. Dit is
aanleiding om aandacht te besteden aan het feit dat milieuvervuiling een mondiaal
probleem is. Onze vervuilde lucht gaat meestal richting Duitsland, we krijgen van hen vies
water terug. Ook wij krijgen vervuilde lucht, het meest van fabrieken die in Engeland
staan.

•
		

Misschien komen er kinderen met ‘het gat in de ozonlaag’ op de proppen. Een mondiaal
milieuprobleem bij uitstek.

•
		

Rubber zit verwerkt in: deuren, stuur, ruiten (randen), dashboard (soms), banden, uitlaat
(ophang rubbers), verlichting (isolatie) en pedalen.

•
•
		

Rubber wordt veel gebruikt omdat het elastisch, vochtbestendig en slijtvast is.
Voorbeelden van rubberproducten te over: elastiekjes, schoenzolen, huishoudhandschoenen, enzovoort.
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•
		
		
		

Ook de ruwe rubber (net als de ruwe diamant) wordt goedkoop verkocht aan de rijke
landen, die het verwerken tot bijvoorbeeld autobanden (en sieraden) en er zodoende het
meest aan verdienen.Vaak moeten arme landen dan vervolgens weer dure eindproducten
terugkopen: bijvoorbeeld de autobanden.

•
		
		

De oplossing zou gezocht moeten worden naar voorbeeld van de cacao. Door een
eerlijker prijs te betalen voor de ruwe grondstoffen wordt het voor Ivoorkust mogelijk
meer geld en kennis te vergaren om zelf de eindproducten te gaan produceren.

•
		

De gevolgen voor ons land kunnen zijn: hogere prijs voor de ruwe rubber en diamant,
minder werkgelegenheid voor fabrieksarbeiders.

•
		
		
		
		

Een eerlijker verdeling van arm en rijk over de wereld heeft echter ook positieve gevolgen voor de rijkere landen: deze armere landen kunnen meer aan de oplossing van
milieuproblemen doen (milieuproblemen houden niet op bij de grenzen van het land), een
eerlijke verdeling van de rijkdom geeft minder conflicten en de landen zullen op den duur
minder financiële hulp nodig hebben.

Werkblad 5 Drogisterij DA

		
		

In de Tropen zijn veel geneeskrachtige stoffen ontdekt, die ten grondslag hebben gelegen
aan onze medicijnen. Het idee van het gewone aspirientje is ontstaan dankzij stoffen die
uit het tropische regenwoud kwamen. Er worden nog steeds nieuwe geneeskrachtige
stoffen ontdekt.

•
		

De natuur levert ook geneesmiddelen, zoals basilicum dat diarreeremmend werkt of
vlierbessen die actief zijn tegen virussen zoals verkoudheid.

•
		
		
		
		
		

Om parfum te maken heb je onder andere de geur van bloemen nodig. De belangrijkste
bloem is de roos. Die wordt al bijna drieduizend jaar gebruikt door parfumliefhebbers.
De Roos kwam in die tijd uit China. Maar ook jasmijn (oorspronkelijk uit India) wordt
veelvuldig gebruikt. Andere belangrijke bloemen voor het maken van parfum zijn: Tuberoos
(uit Mexico), Narcis (uit de Alpen), Mimosa (uit Australë), Sinaasappelbloesem (uit zuid
China en het Middellandse Zeegebied), en Lavendel (uit de Alpen en Engeland).

•

Werkblad 6 C1000 supermarkt
•
		
		
		
		
		
•

De koffieprijs is al jaren erg laag. Dit lijkt misschien leuk voor de consument, maar het is
rampzalig voor de boeren. Hoe kan het dat de koffieprijs zo laag is? Dat komt omdat er
meer aanbod is dan vraag. Er is dus duidelijk teveel koffie.Voor de kopers betekend dit
dat er altijd genoeg is. Ze hoeven dus niet veel geld te betalen voor iets wat er meer dan
genoeg is. Ze hebben als het ware de macht over de koffieprijs (vraag - aanbod principe).
Met als gevolg dat de koffie boeren voor heel weinig geld hun koffie moeten verkopen.
Fair Trade betekent eerlijke handel. Ieder krijgt zo een eerlijk loon naar werken.
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•
		
		
		

Een product mag niet zomaar biologisch genoemd worden. Biologische boeren en producenten gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest.
Uitgangspunten van de biologische landbouw is dat het minder belastend voor dier en
milieu is dan gangbare landbouw.

• Er wordt veel gediscussieerd over de voor en nadelen van biologische landbouw. Als
		 nadelen wordt bijvoorbeeld genoemd:
		 - Bepaalde ziekten en plaagdieren zijn moeilijk te bestrijden. Niet biologische boeren
			 die buren zijn van biologische boeren zijn daardoor bang voor besmetting en ver			 spreiding van plagen en ziekten.
		 - De biologische landbouw is niet effectief genoeg om de hele wereldbevolking van
			 voedsel te voorzien.
		 Tegenargumenten zijn:
		 + Het hongerprobleem in de wereld is geen kwestie van tekorten, maar een probleem
			 van verdeling en distributie.
		 + Kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden steeds minder betaalbaar voor kleine
			 boeren in ontwikkelingslanden.
		 + Door het gebruik van bestrijdingsmiddelen worden steeds meer ongedierte en
			 schimmels immuun voor de bestrijdingsmiddelen waardoor steeds zwaarder gif
			 ingezet moet worden om te voorkomen dat oogsten verloren gaan.
•
		
		
		
		
		

De VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) was een Nederlandse handelsonderneming tussen Europa en Azië. In de 17e en 18e eeuw was het het grootste handelsbedrijf in
de wereld. De VOC handelden in meer dan 100 verschillende goederen. In de 17e eeuw
waren peper en andere specerijen de belangrijkste producten. De specerijen leverden
hoge winst op en namen dan ook bijna 60 % van de scheepslading in beslag. Specerijen als
peper, kruidnagel en nootmuskaat worden tegenwoordig nog steeds veel gebruikt.

Werkblad 7 Pinautomaat
•
		
		
		

Op 1 januari 2002 is in 12 landen van de Europese Unie de euro ingevoerd. Ondertussen
zijn er steeds meer eurolanden bijgekomen. Uiteindelijk zullen bijna alle 27 EU landen de
euro invoeren.
Alleen Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk houden liever hun eigen munt.

•
		

Op vakantie naar de euro landen is nu veel gemakkelijker geworden.Vroeger moest alles
steeds omgerekend worden, nu is er gewoon één munt.

•
		
		
		
		

Landen die de euro op dit moment gebruiken zijn:
Spanje, Malta, Slovenië, Finland, Frankrijk, België, Oostenrijk, Nederland, Duitsland, Ierland,
Griekenland, Estland, Cyprus, Luxemburg, Italië, Portugal, Slowakije.
Deze deelnemende landen kan je onthouden met het volgende ezelsbruggetje:
SMS FF BONDIGE CLIPS
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Werkblad 8

Schoenwinkel Fokkinga Line Footwear

•
		
		

Schoenen komen vooral uit Derde Wereldlanden (m.n. sportschoenen, die door leerlingen
veel gedragen worden).
Taiwan, China, Zuid-Korea en Indonesië zijn enkele grote producenten.

•
		
		

Het kan goed zijn dat er kinderen zijn die alle materialen hebben aangekruist. U kunt hier
kort ingaan op de verschillen in herkomst tussen de materialen. Wat hebben wij zelf in
Nederland, wat moet uit het buitenland komen?

Werkblad 9

Slager

•
		

Een groot deel van het voedsel van rundvee, varkens en kippen bestaat uit mengvoer.
Tapioca uit Thailand is een belangrijk bestanddeel daarvan.

•
		
		

In Thailand wordt twee keer de oppervlakte van Nederland gebruikt om cassave te
verbouwen dat als tapioca naar Nederland wordt geëxporteerd om ons vee te voeden.
Resultaat in Thailand: erosie en uitputting van de grond.

Werkblad 10 De echte groenteman
•
		
		
		

Onze groente- en fruitsoorten komen:
1. Van Nederlandse koude grond
2. Uit Nederlandse kassen
3. Uit het buitenland

•
		

Als een soort bij ons geteeld kan worden, betekent dat nog niet dat dit dan ook altijd
gebeurt.Veel groenten en fruit worden geïmporteerd omdat dat goedkoper is.

•
		
		
		
		
		

Wat zijn de voor en de nadelen van groente en fruit uit het buitenland?
Nadelen liggen o.a. op het gebied van het milieu, kinderarbeid, het vervoer kost veel
energie en ruimte (wegen).
Voordelen zijn dat er meer keuze is uit veel meer groente en fruitsoorten en dat
producten die hier seizoensgebonden zijn elders wel geoogst kunnen worden
(bijvoorbeeld verse aardbeien met kerst).

•
		
		
		
		
		

Natuurlijk zijn buitenlandse producten, zoals sinaasappels en bananen, hier niet meer weg
te denken.
In dit verband is het misschien aardig te vertellen dat sommige ‘typisch Nederlandse
groenten’ van oorsprong helemaal niet uit Nederland komen. Aardappelen komen
bijvoorbeeld oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, bloemkool komt uit Italië en Frankrijk en
aardbeien uit Chili en Spanje.
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Werkblad 11 Bakkerij Heslinga
•
		
		
		
		
		

Wie vindt chocola niet lekker? Bij het toch echt Nederlandse Sinterklaasfeest horen
natuurlijk chocoladeletters.
De belangrijkste grondstof van chocola is cacao. Cacao wordt gemaakt van cacaobonen. 		
Cacaobonen groeien niet hier, maar komen vooral uit Afrika, bijvoorbeeld Ivoorkust. De
meeste mensen uit Ivoorkust hebben nog nooit chocola gegeten. Het is voor hen te
duur…

•
		
		
		

Bij de bakkerij lagen typisch Friese etenswaren zoals Fryske Dúmkes, en sûkerbôle.
Friezen hebben ook een eigen vlag. Wat betekenen de pompeblêden die op de vlag staan?
Zijn er ook typisch Friese sporten? En hoe zit dat met de taal? Leerlingen leren hiermee
dat er binnen de landsgrenzen soms meerdere talen en culturen kunnen bestaan.

Werkblad 12 Jilderda´s bloemen boetiek
•
		

Tulpen horen oorspronkelijk in Nederland niet thuis.
Ze stammen uit Turkije.

•
		

Een paar voorbeelden van kamerplanten met hun
oorspronkelijke herkomst:

		

° fuchsia stamt uit midden en zuid Amerika

		
		

° ficus groeit in de meeste Afrikaanse landen in het
wild

		

° de dieffenbachia komt uit de hete jungle van Brazilië

		

° ook de lidcactus komt uit Brazilië

		

° het koraalmosje komt uit Nieuw Zeeland

Werkblad 13 Eethuisje het centrum
•
		

Het eethuisje verkoopt ook producten die uit de Derde Wereld komen, waaronder
snacks:

		

° Patat: aardappels komen van oorsprong uit Zuid-Amerika

		

° Pinda’s voor de pindasaus komen uit Afrika, met name Gambia

		

° Allerlei kruiden voor de snacks

		
		

° Cacao en kokos voor de repen die er verkocht worden. Waar groeien kokospalmen?
Waar groeien cacaostruiken?

		

° Gerechten als: bamischijf, nasibal, shoarma, broodje bapao
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3. Suggesties voor vervolgactiviteiten
De wandkaart als middel om nieuwe informatie te integreren
De landkaart, die gaandeweg is ingevuld, kan een vast plekje krijgen in de klas.
In de loop van het schooljaar zullen er regelmatig zaken aan de orde komen die verband houden
met één van de onderwerpen die in het kader van de speurtocht zijn besproken. Dit kan zijn
tijdens wereldoriëntatielessen, aardrijkskunde of geschiedenisonderwerpen, spreekbeurten,
krantenkringen, actuele gebeurtenissen, enz.
De landkaart kan dienen om bepaalde kennis in herinnering te brengen of om nieuwe informatie
toe te voegen door zelf de legenda uit te breiden.

Eindopdracht
Laat de kinderen een reis bedenken die leidt langs verschillende plekken waar de kinderen
nieuwsgierig naar zijn geworden door deze mondiale speurtocht.Vul de route in op de wereldkaart. Bespreek bij ieder punt wat je daar zou willen bekijken of wat je aan de mensen daar zou
willen vragen. Ontwerp een wervende reisfolder voor deze studiereis.

Verdieping van de thema’s
Tijdens de lessen zijn veel onderwerpen kort aan de orde geweest en besproken.
De kinderen zijn nu globaal op de hoogte van de banden die er bestaan tussen de verschillende
delen van de wereld, van de positieve gevolgen van die banden, maar ook van de problemen die
daarbij een rol kunnen spelen en hoe wij daarop invloed kunnen uitoefenen als wij dat willen.
De stof die aan de orde is geweest biedt echter veel mogelijkheden ter verdieping. Dit kan
gebeuren op verschillende manieren:
De kinderen kunnen zelf een thema kiezen en dat zelfstandig of in groepjes uitwerken.
Door de informatie die zij al hebben aan te vullen met extra informatie verdiepen de leerlingen
zich in dit zelfgekozen thema.
Hierbij valt te denken aan de volgende thema’s:
•
		

Welke reis heeft mijn spijkerbroek gemaakt voordat hij bij mij in de kast hing?
(schoolkrantartikel)

•
		

Welke woorden van onze taal komen uit een andere taal en hoe zijn die erin terecht
gekomen? (taalles)

•

Hoe is het gat in de ozonlaag ontstaan? (werkstuk)

•

Hoe is het leven in één van de landen die aan de orde geweest zijn? (maquette)

•

De weg van cacaoboon tot Marsreep. (muurkrant)

•
		

Ik begin een winkel in Damwâld. Welke producten ga ik verkopen en hoe kan ik daarbij
rekening houden met het milieuprobleem en het ongelijkheidsprobleem? (reclamefolder)

•

Hoe is het om in een ander land te wonen? (interview)

•

Hoe zou het leven zijn als we geen buitenlandse producten hadden? (opstel)
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