
Onrust in het Midden-Oosten graad 2 

De dromen van Madu 
 

Lesvoorbereiding 

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

 

Zet de interactieve foto van het Tahrirplein klaar op het computerscherm (indien je internet 

verbinding hebt in de klas), of download de foto's van het Tahrirplein om ze offline te 

bekijken. 

Voorzie een wereldkaart, wereldbol of atlas. 

Print voor elke leerling het verhaal de dromen van Madu. 

Projecteer de tekeningen bij het verhaal van Madu . 

Print voor elke leerling het werkblad 'bruggen'. 

Print voor elke leerling het werkblad 'trap'. 

Bekijk de voorbeelden van wensen. 

Print voor elke leerling het werkblad 'Reflecteren met gezichten'. 

Verwondering  

Bekijk samen met de leerlingen de interactieve foto van het Tahrirplein. Klik op alle icoontjes 

om de verborgen informatie te zien.  

 

Laat de leerlingen Egypte, de hoofdstad Caïro en de Nijl situeren op een wereldkaart, 

wereldbol of atlas. 

 

Wat zie je op de foto? Wat gebeurt er? Welke verschillen zie je met de grote foto? (veel 

mensen, geen auto's, tenten in het midden van het plein, vlaggen, …) 

Toon het verhaal van 'De dromen van Madu'. Vertel dat jullie vandaag gaan kennismaken 

met een jongen die woont in Caïro, vlakbij het plein op de foto's. Madu zal daarom meer 

kunnen vertellen over de foto's aan de leerlingen. 

 

Opmerking: de video in de interactieve foto wordt enkel gebruikt in de 3de graad (zie 

'filosoferen'). 

 

Tip:  

Indien internet moeilijk of niet beschikbaar is in je klas, download je de foto's van het 

Tahrirplein en gebruik je ze offline om leerlingen de verschillen te laten benoemen.  

 

 

https://www.thinglink.com/scene/434616990443765761#tlsite
http://www.wereldlesidee.be/storage/document/Graad_2/onrust/Fotos_Tahrirplein.pdf
http://www.wereldlesidee.be/storage/document/Graad_2/onrust/Verhaal_de_dromen_van_Madu.pdf
http://www.wereldlesidee.be/storage/document/Graad_2/onrust/tekeningen_de_dromen_van_Madu.pdf
http://www.wereldlesidee.be/storage/document/Graad_2/onrust/Werkblad_Bruggen.pdf
http://www.wereldlesidee.be/storage/document/Graad_2/onrust/Werkblad_Trap.pdf
http://www.wereldlesidee.be/storage/document/Graad_2/onrust/Voorbeeld_wensen.pdf
http://www.wereldlesidee.be/storage/document/Graad_2/onrust/Werkblad_Reflecteren_met_gezichten.pdf


Kennis 

Lees het verhaal 'De dromen van Madu' voor. Projecteer de tekeningen bij het verhaal van 

Madu. Zorg ervoor dat de leerlingen de tekeningen goed kunnen volgen.  

 

Bespreek: 

Wat is protesteren? Waarvoor protesteert de papa van Madu?  

Wanneer zouden de leerlingen zelf protesteren? Elke leerling schrijft individueel of per 2 

5 redenen op (bijvoorbeeld in een woordspin) en wisselt uit met een andere leerling. (als 

iets oneerlijk verloopt, iemand iets verbiedt, als je je mening wil duidelijk maken, …)  

Hoe protesteert de papa van Madu? De leerlingen verzinnen individueel of per 2 5 

manieren om te protesteren (bijvoorbeeld in een woordspin) en wisselen opnieuw uit. 

(op straat komen, slogans maken, een brief opsturen naar een belangrijk persoon, of 

zelfs (de Harlem Shake) dansen! http://www.ketnet.be/node/17325 …)  

 

Tip:  

Organiseer een extra klasactiviteit door de leerlingen in groepjes een reden te laten kiezen 

waarvoor ze zouden protesteren, en een manier. Laat hen dit uitvoeren en tonen aan de 

andere leerlingen! 

 

Geef elke leerling het verhaal 'De dromen van Madu' en het werkblad 'bruggen'. De 

leerlingen vullen per 2 het werkblad in. Laat hen hiervoor informatie zoeken in het verhaal.  

 

Leg uit: 

Een brug verbindt altijd 2 dingen. De eerste brug op het werkblad verbindt 'vroeger' en 

'nu'. Schrijf eerst bij 'vroeger' (in de balk) hoe het vroeger was volgens Madu. Schrijf 

daarna bij 'nu' (in de balk) hoe het nu is volgens Madu. Daarna ga je beide verbinden: 

wat heeft er allemaal voor gezorgd dat het veranderde? Schrijf dit in de brug zelf. 

Op het werkblad staan 2 dezelfde bruggen die 'nu' verbinden met 'later'. Herhaal de 

vorige opdracht, maar 'later' in de bovenste brug vul je alsvolgt in: Hoe zou ik 'later' 

wensen voor Madu? 'Later' in de onderste brug vul je zo in: Hoe zou ik 'later' helemaal 

niet wensen voor Madu? Schrijf ook hier telkens in de brug zelf wat er allemaal moet 

gebeuren om de ingebeelde latere situaties te bekomen. 

 

Het bekijken van gebeurtenissen in de tijd is een belangrijk onderdeel van systeemdenken 

om zicht te krijgen op verbanden. De brug is een vormgever en een goede aanzet tot 

systeemdenken. (Römgens, T. (2011). Vuurwerk. Beter onderwijs door breinkennis. Jan Jutten 

training en ontwikkeling.)  

http://www.ketnet.be/node/17325


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.  

 

 

Bespreek klassikaal de bruggen: 

Hoe wensen jullie 'later' voor Madu? Wat moet hiervoor gebeuren? Noteer alle wensen 

samen op het bord (zie 'Actie'). 

Hoe wensen jullie 'later' helemaal niet voor Madu? Zou dit kunnen gebeuren? Hoe? 

 

Tip: 

De situatie in Egypte verandert voortdurend. Wanneer je merkt dat er heel wat gebeurd is 

sinds deze les werd gepubliceerd (september 2013), pas je de oefening met de bruggen aan 

door zelf of de leerlingen krantenartikels te laten meenemen. 'Later' kan je dan in één van de 

bruggen invullen als 'Wat is er sinds het verhaal van Madu nog gebeurd?'. 

 

Tip:  

Je kan dieper ingaan op het thema 'verkiezingen' en de begrippen 'democratie' en 'dictatuur' 

aan de hand van het wereldlesidee 'Ben jij in de stemming?' (thema: verkiezingen, 2de 

graad). Een aantal elementen uit het 'kennis - onderdeel' kunnen verhelderend zijn. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdvraag:  

Mag je altijd protesteren? 
 

Subvragen: 

Mag je kiezen hoe je protesteert? 

Mogen mensen zeggen wat ze willen? 

Mogen mensen samenkomen als ze dat willen om samen hun mening te zeggen? 

Mag je iemand kwetsen door je mening te zeggen? 

Kan dromen over een oplossing ook een oplossing zijn? 

Blijven dromen altijd dromen? 

 

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.  

 

protesteren 

actie mening 

geweld oplossing 

dromen vrede 

hetzelfde verschillend 

geweld oplossing 



Actie 

Alle wensen voor Madu staan op het bord. (zie 'Kennis') 

 

De leerlingen werken individueel: 

Geef de opdracht om 3 wensen voor Madu uit te kiezen en over te schrijven op een 

kladblad. 

Geef elke leerling het werkblad 'trap': laat hen de 3 wensen noteren op de trap. De wens 

die ze het belangrijkst vinden komt bovenaan. De minst belangrijke wens onderaan. 

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 

Egypte. 

 

Reflectie 

Geef elke leerling het werkblad 'reflecteren met gezichten'. Laat hen de gezichtjes afmaken 

door de mond te tekenen. Hoe hebben ze de verschillende categorieën ervaren? Wissel 

hierover uit in een klasgesprek. 

 

De categorieën: 

 

Verhaal 'De dromen van Madu' 

werken per 2 

nadenken / filosoferen over … 

luisteren naar andere leerlingen tijdens het filosofiegesprek 

actie ondernemen 

… 

 

Vul de laatste gezichten aan met categorieën naar keuze. Laat de leerlingen tot slot onder de 

gezichtjes schrijven waarom ze een bepaald gevoel hadden bij die categorie. 

 

Tip: 

Maak deze oefening actiever door in een cirkel te staan. Teken in het midden (op een flap, 

met krijt op de grond, …) een gezicht en 2 ogen. Noem een categorie en vraag wie de mond 

van het gezicht wil afmaken door middel van een touw. 


