
Onrust in het Midden-Oosten graad 1 

Naar school in het Midden-Oosten 
 

Lesvoorbereiding 

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

 

Bekijk de video van de eerste schooldag op Karrewiet: 

http://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/2-september-2013-eerste-dag-mini 

Bekijk de video van Rawan op Karrewiet:http://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/17-

september-2012-school-syri%C3%AB 

Print het verhaal de dromen van Madu voor jezelf  

Projecteer de tekeningen bij het verhaal van Madu  

Print de getuigenis van Nur voor jezelf  

Projecteer de foto's bij de getuigenis van Nur 

Print het werkblad bij de getuigenis van Nur voor elke leerling 

Knip voor elke leerling een stukje touw van ongeveer 15cm 

 

Verwondering 

Voer een kringgesprek met de leerlingen over naar school gaan. Je kan deze richtvragen 

gebruiken:  

Elk jaar opnieuw gaan we op 1 september terug naar school. Welk(e) gevoel(ens) heb 

je op deze dag?  

Kom je graag naar school? Waarom wel of niet?  

Wat vind je leuk / niet leuk aan school?  

Welk gevoel heb je op maandagmorgen? En op vrijdagmiddag?  

 

Laat eventueel deze video zien van de eerste schooldag:  

http://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/2-september-2013-eerste-dag-mini  

 

Naar school gaan in het Midden-Oosten  

 

1. Bevraag de kinderen over de actualiteit:  

Welk nieuws van elders in de wereld heb je onlangs opgevangen?  

Over welke landen hoor je op de radio spreken? (Maak hier een luisteractiviteit van: op het 

volgende uur beluister je samen met de kinderen het radionieuws en haal je er al de landen 

uit die aan bod komen.)  

http://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/2-september-2013-eerste-dag-mini
http://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/2-september-2013-eerste-dag-mini
http://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/17-september-2012-school-syri%C3%AB
http://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/17-september-2012-school-syri%C3%AB
http://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/2-september-2013-eerste-dag-mini


 

2. Vraag de kinderen of zij al van "het Midden-Oosten" gehoord hebben. Vertel dat dit een 

groep van landen is, zoals Europa een groep van landen is. Enkele van deze landen in het 

Midden- Oosten zijn Syrië, Egypte, Israël. (meer informatie vind je bij de achtergrondinfo)  

Situeer de regio van het Midden-Oosten op de wereldkaart. (het is niet de bedoeling 

dat ze dit weten liggen, maar wel een ruimer beeld krijgen van de wereld)  

Vraag de leerlingen of zij weten waarom het Midden-Oosten en specifieker de landen Syrië 

en Egypte vaak in het nieuws komen. 

  

3. Toon het land Syrië op de kaart en vertel dat Rawan daar woont. Rawan is een meisje dat 

graag naar school wil gaan maar niet kan. Laat de leerlingen nadenken welke de redenen 

kunnen zijn dat Rawan niet naar school kan.  

Ga verder niet dieper in op de antwoorden, deze redenen komen uitgebreid aan 

bod in de kennisles.  

Laat de video van Rawan zien: http://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/17-

september-2012-school-syri%C3%AB 

 

Kennis 

1.Verhaal van Rawan in Syrië  

 

Bespreek kort wat de leerlingen zagen:  

 

Wat doet de president van Syrië in plaats van te vertrekken?  

Waarom kan Rawan niet meer naar school?  

Wat doet ze ondertussen?  

 

Dramatiseer het verhaal van Rawan  

 

Reconstrueer samen met de leerlingen de gebeurtenissen in het leven van Rawan  

 

1) Hoe ging het met Rawan voor de problemen in Syrië? (Rawan ging naar school)  

2) Wat gebeurde er toen? (Er kwamen protesten tegen de president en toen kwam er oorlog 

in Syrie)  

3) Wat was het gevolg van die oorlog voor de school? (ook haar school werd 

gebombardeerd)  

4) Hoe leert Rawan nu? (ze zocht haar schoolboeken in het puin en leert nu thuis)  

 

De leerlingen kunnen dit verhaal dramatiseren, zodat de 4 stappen duidelijk zijn. Als 

leerkracht geef je de uitleg en de leerlingen beelden dit stap voor stap uit.  

(Je kan eventueel ook de leerlingen per 2 laten oefenen: de een vertelt, de ander beeldt uit)  

http://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/17-september-2012-school-syri%C3%AB
http://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/17-september-2012-school-syri%C3%AB


 

Hoe voelt Rawan zich hierbij?  

 

In deze stap gaan de leerlingen ook uitbeelden hoe Rawan zich voelt.  

Dezelfde 4 stappen worden zoals daarnet door 1 leerling vooraan de klas uitgebeeld, en de 

rest van de klas krijgt de opdracht om aan te geven hoe Rawan zich voelt. De hand hoog in 

de lucht betekent dat Rawan heel blij is, de hand naar beneden betekent dat Rawan zich 

verdrietig voelt.  

Je kan dit eerst klassikaal uitvoeren: jij vertelt de stappen, de leerling vooraan beeldt uit, de 

rest van de leerlingen geven weer hoe Rawan zich voelt.  

Daarna kunnen de kinderen in groepjes van 3 oefenen.  

1 leerling vertelt wat er gebeurt  

1 leerling beeldt het uit  

1 leerling geeft aan hoe Rawan zich voelt  

 

Het maken van een gedragspatroongrafiek is een hulpmiddel voor 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.  

 

2. Verhaal van Madu in Egypte 2  

 

Lees het verhaal van Madu voor. Projecteer de tekeningen. Zorg ervoor dat de leerlingen de 

tekeningen goed kunnen volgen.  

 

Dramatiseer het verhaal  

 

We gebruiken hiervoor de techniek "tableau vivant".  

Verdeel de klas in 8 groepjes. Elk groepje zal 1 tekening uit het verhaal uitbeelden. Laat de 

kinderen kiezen wie of wat ze willen zijn van de tekening. (het meest voor de hand liggend 

kiezen ze voor een personage, maar het kan ook vb. een piramide zijn, een 

appartementsgebouw, het plein,… )  

Om de kinderen zich in hun rol te laten inleven, moeten ze zichzelf eerst “omtoveren” tot dit 

personage. Dit kunnen ze doen door een rondje te draaien met hun ogen dicht. Om terug 

zichzelf te worden, gebruiken ze dezelfde techniek.  

Nu kan jij als leerkracht de personages en voorwerpen uit de tekening tot leven brengen en 

hen vragen stellen.  

Mogelijke vragen die je kan stellen:  



Wie ben jij?  

Hoe gaat het met jou?  

Wat doe je hier?  

Had je plannen voor vandaag? / Wat is er gebeurd vandaag?  

Wie of wat staat er naast jou?  

 

3. Getuigenis van Nur in Za'atari, vluchtelingenkamp  

 

Lees de getuigenis van Nur voor. Projecteer de foto's bij de getuigenis van Nur. Zorg ervoor 

dat de leerlingen de foto's goed kunnen volgen.  

 

Bespreek kort het verhaal van Nur  

Waarom is Nur gevlucht?  

Is ze blij dat ze nu ergens anders is?  

Denk je dat er nog mensen zijn zoals Nur? (Toon hierbij de laatste foto van de 

omvang van het vluchtelingenkamp. Al deze mensen zijn gevlucht uit Syrië.) 

 

Hoe voelt Nur zich?  

 

Reconstrueer de gebeurtenissen in het leven van Nur. Maak een onderscheid tussen 3 grote 

stappen:  

1. Nur blijft met haar familie binnen in hun huis terwijl ze bommen horen  

2. Nur vlucht met haar nonkel, mama en lievelingspop Rafa  

3. Nur is in het vluchtelingenkamp en gaat er naar school  

Neem het werkblad bij de getuigenis van Nur en geef de opdracht om bij stap 1 een 

tekening te maken. Als dit gebeurd is, kunnen ze het gezichtje van Nur tekenen. Hoe voelt ze 

zich?  

Doe dit ook voor stap 2 en 3.  

In het laatste hokje is er nog geen tekening voorzien: de leerlingen mogen zelf verzinnen wat 

ze denken dat er kan gebeuren, en hoe Nur zich daarbij voelt.  

 

Op de vlucht  

 

Als jij jouw huis zou moeten verlaten zoals Nur, wat zou je dan meenemen? Wat is 

belangrijker?  

Vindt iedereen dit? Misschien vinden andere kinderen iets anders belangrijker?  

Maak eventueel de top 5 van de klas van dingen die ze zouden meenemen als ze direct 

zouden moeten vluchten.  

 

4. Recht op onderwijs  



 

Bespreek met de leerlingen het recht op onderwijs:  

 

Denk nog even terug aan Rawan: waarom kon zij niet naar school? Zal ze morgen naar 

school kunnen? Wanneer kan ze eigenlijk terug naar school?  

Madu: Kon hij naar school? Zal hij morgen naar school kunnen? Wanneer kan hij terug naar 

school?  

Nur: Kan zij naar school? Weet ze wanneer ze terug naar huis zal kunnen gaan?  

Waarom is het niet gemakkelijk om naar school te gaan voor hen?  

Jezelf: Kan jij naar school? Zal je morgen naar school kunnen gaan?  

 

Vertel de leerlingen dat "recht op onderwijs" iets is waar alle kinderen recht op hebben. Dit 

betekent dat iedereen moet kunnen naar school gaan. Vraag hen waarom dit belangrijk is.  

 

om te kunnen lezen en schrijven  

om te leren tellen en rekenen  

om er met vriendjes te spelen  

...  

 

Lezen en schrijven is één van de belangrijke dingen die je op school leert. Vraag de 

leerlingen wat er zou er gebeuren als je dit niet kon lezen?  

 

een bord: pas op! gevaar voor omwaaiende bomen! of "gevaarlijke hond"  

een kaartje van je vriend op school: kom je naar mijn verjaardagsfeestje?  

een briefje aan de deur van je vriendje: je moet kloppen want de bel doet het niet  

een boodschappenlijstje  

een cadeautje met jouw naam op 

 

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: 

Speel het spel Pictionary en teken een school. De kinderen raden wat je tekent. Hoe kunnen 

ze zien dat het een school is? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdvraag:  

Wat is leren? 
 

Subvragen: 

Als je op school bent, leer je dan altijd? 

Wanneer weet je of je iets geleerd hebt? 

Kan je alles leren? 

Kan je kiezen wat je leert? 

Kan je van iedereen leren? 

recht op 

onderwijs 

school leerlingen 

juf / meester boeken ouders kinderen 

spelen verplicht 



Kan je van dieren leren? 

Leren mama's en papa's anders dan kinderen? 

Is spelen altijd leuker dan naar school gaan? 

Moet je op school kunnen spelen? 

Moet leren verplicht zijn? 

Moet naar school gaan  verplicht zijn? 

Moeten alle kinderen in de wereld naar school kunnen gaan? 

 

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. 

 

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

 

Actie 

Mogelijkheid 1: 

 

Vraag de leerlingen of ze nog weten wat er gebeurde met Nur in Syrië. 

Vraag wat zij wensen voor Nur en andere kinderen in het vluchtelingenkamp. 

Elke leerling formuleert zijn belangrijkste wens zo compact mogelijk. 

Tot slot schrijft elke leerling zijn wens op een ballon, een vlag of op zijn/haar handen. 

Maak van de ballonnen, de vlaggen of de foto's van alle handen een kleurrijke slinger voor in 

de gang, op de speelplaats, in de klas, … om te tonen aan iedereen wat jouw klas wenst voor 

de kinderen. 

Een voorbeeld hiervan vind je op de foto's. 

 

Mogelijkheid 2: 

 

Je kan de leerlingen vragen of zij mee de schoolbel willen luiden om het recht op onderwijs 

in de kijker te zetten. Er vindt op 4 oktober de actie plaats "Saved by the bell" waar ze 

kunnen aan meedoen. 

Suggesties hiervoor vind je op http://www.savedbythebell.be/ 

 

Reflectie 

In dit laatste stukje van de les laten de leerlingen weten wat ze vonden het dit project.  

Laat elke leerling een cirkel tekenen op een blad papier.  

Ze tekenen de ogen zodat het een gezichtje wordt.  

Leg uit dat we de mond niet gaan tekenen, maar op het papier leggen met een stukje touw.  

Elke leerling krijgt een stukje touw (van ongeveer 15cm) waarmee hij de mond kan vormen.  



Vraag aan de leerlingen welke uitdrukking ze kunnen maken met het touw, en wat dit dan 

voor hen betekent: (dit zijn voorbeelden, leerlingen kunnen een eigen interpretatie geven)  

 

Lachend: dit was leuk  

Droevig: dit was niet zo leuk  

Rechte streep: dit was heel makkelijk  

Hobbelige streep: dit was heel moeilijk  

 

Verwijs telkens naar een stuk van de les en de leerlingen geven weer met het touw wat ze 

ervan vonden.  

Bevraag de leerlingen of ze er nog iets meer over willen zeggen.  

Je kan zelf de categorieën kiezen of stukjes uit het project nemen:  

Verhaal van Rawan in Syrie met de video en het naspelen  

Verhaal van Madu in Egypte met de strip en de interviews  

Verhaal van Nur in het vluchtelingenkamp met de foto's, tekeningen en gezichtjes  

Filosoferen over school, leren, recht op onderwijs  

Een wens maken voor de kinderen  

... 

 

 

 


