
Honger graad 3 

Grondgebruik onder de loep!  

Lesvoorbereiding 

Bij ‘lesmateriaal’, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: 

Voorzie een doorzichtige bokaal met zand in. Stop in de bokaal met 'grond' ook de brief 

van Ré Porter. 

Print de bronnenkaarten 1 x en knip ze uit. 

Print de titelstroken 1 x. 

Bekijk het bordschema.  

Zorg voor een zak letterkoekjes. 

Verwondering 

Zet een bokaal met grond op een opvallende plaats in de klas. Steek in de bokaal met 

grond de brief van Ré Porter. 

De leerlingen ontdekken de bokaal met de brief in.  

Iemand leest de brief hardop voor. Bespreek en herhaal de kern van de brief.  

Ré Porter heeft ontdekt dat droogte niet de enige of de belangrijkste oorzaak is van 

hongersnood. Hij heeft onderzocht dat 'grond' er iets mee te maken heeft. Hij vraagt de 

leerlingen om dit mee uit te zoeken en om het geleerde op een leuke manier (bv. sketch, 

rap,...) samen te vatten en te verspreiden.  

Vertel dat het op 16 oktober Wereldvoedseldag is, een extra reden om op deze dag stil 

te staan bij de ongelijke verdeling van voedsel in de wereld. Daarom is het belangrijk om 

in te spelen op de vraag van Ré Porter.  

Kennis 

Vraag de leerlingen welke oorzaken van hongersnood zij zien. Ze omschrijven dit telkens 

met één woord. 

Schrijf in het midden van het bord 'honger'. Noteer alle antwoorden in een web rond het 

woord. Trek een lijn tussen antwoorden die met elkaar verband houden   



Honger komt nooit door het klimaat alleen. Ontdek de echte waarheid achter het 

hongerverhaal! 

Bespreek met de klas hoe je straks je boodschap wil vorm geven. Dit kan met een 

stripverhaal, affichereeks, toneel of rap. Straks maakt elke groep één deel van het 

geheel. Bijvoorbeeld. als je voor het stripverhaal kiest, maakt elke groep 2 bladen. Voor 

de rap maakt elk groepje 8 regels enz... Zodat wanneer je de 4 groepen samenvoegt je 

een mooi geheel krijgt. Noteer op het bord de mogelijkheden en laat de kinderen één 

voor één hun stem uitbrengen. De vorm met meeste streepjes wordt door alle groepjes 

gebruikt.  

In groep gaan de kinderen ontdekken waarom 'recht op grond' zo belangrijk is. Ieder 

groepje maakt kennis met een ander probleem. 

Verdeel de leerlingen in 4 groepen van 4 of 5 personen. Geef elke groep een andere 

bronnenkaart. 

TIP: Verdeel eventueel de taken in de groepjes: voorlezer, verslaggever, tijdsbewaker, 

leider, schrijver. 

Vertel hoe de groepen moeten werken:  

o Iemand van je groep leest de informatie hardop voor. 

o Zoek samen een gepaste titel die het probleem samenvat. 

o Als alle groepen een titel gevonden hebben, kan je de titelstroken voorlezen. 

De groepjes zoeken de titel die bij hun verhaal past. 

Titelstroken: 

1. Landroof = voedselroof 

2. Voedsel is voortaan brandstof 

3. Voedsel voor andere landen 

4. Kostbaar water verdwijnt naar andere landen 

5. Overheid steunt buitenlandse bedrijven i.p.v. eigen boeren 

Maak een samenvatting van dit verhaal in de vorm die de klas gekozen heeft. Bv. stukje 

van rap of stripverhaal. 

Als de groepen klaar zijn, worden ze per groep naar voor gevraagd.  

Vul het web op het bord aan met de titel (in een andere kleur) van het stuk dat de groep 

zal toelichten. Ze stellen hun deel voor aan de rest van de leerlingen.  



 

Het maken van een woordspin is een eerste aanzet tot systeemdenken om zicht te 

krijgen op verbanden. Smaakt dit naar meer? In de nascholing 'initiatie in 

systeemdenken'  pas je tal van methodieken toe op prikkelende verhalen die leerlingen 

helpen verbanden te visualiseren. Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan 

betekenen. 

Interessante informatie over systeemdenken vind je bij de links.  

Filosoferen 

Maak van je leerlingen veerkrachtige en kritische wereldburgers door met hen te 

filosoferen. Zet je samen met de leerlingen in een kring. Zorg dat je elkaar in de ogen 

kan kijken. Vertel hen dat je gaat nadenken over één vraag (zie voorbeeld). Hoe meer 

vragen die ene vraag oproept, hoe beter. Het is helemaal niet erg als de leerlingen geen 

pasklare antwoorden vinden.  

Er zijn slechts drie regels:  

1) Ze mogen allerlei opmerkingen maken als ze bereid zijn het uit te leggen.  

2) Ze luisteren naar elkaar. 

3) Alles wordt in vertrouwen gezegd. 

Voorbereiding:  

Je bereidt een filosofisch gesprek voor door een discussieplan op te stellen (zie 

hieronder). Je start met één thema uit de les als concept. Daaruit leid je opnieuw 

verschillende concepten af. Deze concepten helpen je om de hoofdvraag en bijvragen te 

formuleren. De bijvragen kunnen aan bod komen om een antwoord te vinden op de 

hoofdvraag. Let wel, het is niet de bedoeling om tijdens het filosofisch gesprek het 

discussieplan letterlijk te volgen. Laat ruimte voor de inbreng van de leerlingen. Het 

discussieplan is als een kompas dat je door het gesprek kan leiden. 

Gemeenschappelijke beleving: 

Verdeel letterkoekjes ongelijk over de klas. Geef sommige leerlingen geen koekjes, 

andere een grote(re) hoop. Vraag de groep wat opmerken en hoe ze zich hierbij voelen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdvraag:  

Kan voedsel eerlijk verdeeld worden? 

Subvragen: 

Wanneer is iets van jou? 

Kan je voedsel bezitten? 

Wanneer mag je voedsel stelen? 

Heeft iedereen evenveel nodig? 

Mag 1 persoon beslissen over voedsel? 

Smaakt dit naar meer? In de nascholing 'initiatie in filosoferen met kinderen' reiken we 

een houvast aan om een filosofisch gesprek te begeleiden aan de hand van inspirerende 

vragen. Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

eerlijk 

verdelen voedsel 

evenveel nodig 

besliss

en 

samen 

bezitten stelen 



 

Interessante informatie over filosoferen met kinderen vind je bij de links.  

Actie 

Bekijk het web met oorzaken rond honger. Maak nu ook een web met oplossingen. (Vul 

eventueel aan met voorbeelden van het bordschema.) 

Kinderen kiezen individueel waar zij werk van willen maken. Ze zetten bv. hun 

vingerafdruk op een post-it en plakken die bij de actie waar zij zich voor willen 

engageren. Plak bij het actiepunt waar je samen werk van wilt maken iets van de klas. bv. 

de klasfoto.  

Voorbeelden van individuele acties:  

o Kies voor voedsel van hier of van buurlanden. (Kijk naar de herkomst van 

producten.) 

o Voor producten van ver, kies je best voor Fair Trade producten met het 

Oxfam of Max Havelaar - logo. Zij besteden aandacht aan de mens (een 

goed loon, scholing,...) en het milieu (geen pesticiden, producten komen 

meestal met de boot,...).  

o Laat van je horen: vertel je ouders en familie wat je geleerd hebt, vertel 

iedereen de gevaren van biobrandstof en overtuig mensen om minder de 

auto te nemen. 

o … 

Voorbeelden van acties voor de hele klas:  

o Schud de buurt wakker! Hang in heel de school/buurt briefjes of zet overal 

bokalen met grond en een vlaggetje erbij over hoe belangrijk de 'toegang tot 

grond is voor Afrikaanse boeren'. 

o Verspreid de boodschap die Ré jullie heeft toegereikt aan andere jongeren 

en volwassenen. Je kan dit ook gaan vertellen aan de supermarkt in de buurt 

die boontjes uit Kenia/Ethiopië verkoopt. Bezorg de bazen van grote 

supermarktketens een kopie van jullie stripverhaal, rap, … . Of schrijf in een 

brief wat jullie ontdekt hebben. 

o Geef het stripverhaal elke dag mee met een ander kind in de klas en laat 

hij/zij hierover vertellen thuis. 



o Organiseer een actie en zamel geld in voor organisaties zoals 11.11.11, die 

ook ministers onder druk zetten, praten met onze ministers en lokale 

boeren steunen bij hun projecten. 

o … 

Reflectie 

Bespreking:  

Ga in een kring zitten met de leerlingen.  

Geef de bokaal met grond rond, diegene die de pot in handen heeft vertelt kort (in 1 zin) 

welk gevoel hij/zij bij deze les heeft, hoe de samenwerking verlopen is in de groepjes, of 

ze nieuwe dingen te weten zijn gekomen,... .  

Schrijf eventueel een paar dingen op bord waarover ze kunnen nadenken voor ze iets 

vertellen. 

 

 


