
Onrust in het Midden-Oosten graad 3 

Broeierig Egypte 

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  of download de 

foto's van het Tahrirplein om ze offline te bekijken.  

Voorzie een wereldkaart, wereldbol of atlas.  

Indien je geen internetverbinding hebt in de klas, voorzie je een 10-tal foto's van het 

Tahrirplein die je vindt door op Google Afbeeldingen de zoekterm "Tahrirplein" in te geven.  

Geef leerlingen op voorhand de opdracht om krantenartikels over Egypte bij te houden of 

verzamel zelf een 10-tal artikels.  

Projecteer de foto's van Hosni Moebarak en Mohammed Morsi.  

Print voor elke 2 leerlingen de artikels 'Broeierig Egypte' 1 en 2.  

Print voor elke 2 leerlingen het artikel 'Broeierig Egypte' 3.  

Bekijk het voorbeeld van de tijdlijn.  

Log in op http://www.tiki-toki.com/, gebruikersnaam: Djapo, wachtwoord: djapo.  

Print voor elke leerling het werkblad 'trap'.  

Bekijk de voorbeelden van wensen.  

 

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, …) 

 Waarom zou dit plein het bevrijdingsplein genoemd zijn? (tahrir = bevrijding) 

 

Opmerking: De video 'The next president' wordt pas gebruikt tijdens het 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.  

Voor de volgende oefening voorzie je zelf een 10-tal foto's van het Tahrirplein die je vindt 

door op Google Afbeeldingen de zoekterm "Tahrirplein" in te geven. 



 

Laat de leerlingen kijken naar de afbeeldingen die verschijnen op Google Afbeeldingen met 

als zoekterm "Tahrirplein". 

Laat hen - individueel - minstens 5 zaken noteren die ze zien op de verschillende foto's. 

Laat hen alle woorden op het bord noteren. Woorden die gelijkaardig zijn of bij elkaar horen, 

worden dicht bij elkaar genoteerd.  

 

Vraag toelichting bij wat op bord staat: 

 Waar zag je dit?  

 Wie zag dat nog? 

 Waarom doen ze dat? 

 Wat gebeurt er? 

 Wanneer is dit gebeurd? 

 

Kennis 

Bespreek: 

 Tijdens de verwonderingsfase zagen de leerlingen dat mensen in Egypte 

protesteren. Wanneer zouden zij zelf protesteren? (als iets oneerlijk verloopt, 

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

 Hoe kan je protesteren? Hoe kan je duidelijk maken dat je het oneens bent met iets? 

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

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

 

Geef op voorhand de opdracht aan de leerlingen om artikels over Egypte te verzamelen.  

 

Tip: 

Je kan de leerlingen ruim laten zoeken, in kranten naar keuze en op het internet, of je kan de 

zoekopdracht beperken tot de website van Karrewiet (http://www.ketnet.be/karrewiet). Geef 

de zoekterm "Egypte" in en je vindt verschillende artikels en video's over het onderwerp. 

 

Tip: 

Verzamel zelf een aantal (kranten)artikels over Egypte en deel ze uit in de klas aan (groepjes) 

leerlingen. 

 

Leerlingen werken per 2: 

 Kies 2 krantenartikels over de onrust in Egypte en lees ze. 

 Over welke personen of groepen van personen wordt er gesproken in de artikels? 

Duid ze aan in kleur. 

 

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


Leerlingen werken per 4: 

 Wissel uit met de 2 leerlingen voor of achter je: over welke personen wordt in jullie 

artikels geschreven? Gaat het over dezelfde of andere personen? Wie zijn zij?  

 Leg de personen die volgens jullie bij elkaar horen, bij elkaar. 

 

Bespreek klassikaal:  

 Over welke personen wordt geschreven in de artikels? Schrijf de verschillende 

namen op het bord. Projecteer de foto's van Hosni Moebarak en Mohammed Morsi. 

 Vraag welke personen volgens hen bij elkaar kunnen horen en waarom. 

 

Opmerking: verschillende categorieën zijn mogelijk. Het belangrijkste is de leerlingen 

hier zelf over te laten nadenken.  

Bijvoorbeeld: Moebarak en Morsi waren beide president van Egypte, er werd/wordt 

tegen zowel Moebarak als Morsi betoogd, Morsi hoort bij Moslimbroederschap, het 

leger hielp (een deel van) de bevolking, …  

 

De leerlingen leggen deze krantenartikels aan de kant en werken verder per 2: 

 Deel de artikels 'Broeierig Egypte' 1 en 2 uit aan elk groepje van leerlingen. Ze lezen 

elk één artikel individueel. 

 Individueel halen ze de gebeurtenissen uit hun artikel. Op een kladblad of de 

achterkant van het artikel zetten ze de gebeurtenissen in chronologische volgorde.  

 Aan de hand van hun tijdlijn vertellen ze aan elkaar waar hun artikel over gaat en 

vergelijken ze de artikels. Laat hen de volgende vragen beantwoorden: 

 

Vergelijk de tijdstippen van beide tijdlijnen. Wat merk je op? (In beide artikels wordt één deel 

van de situatie in Egypte toegelicht. De gebeurtenissen in beide artikels volgen elkaar op.) 

Zijn er gelijkenissen tussen beide tijdlijnen? Omcirkel de gelijkenissen op de tijdlijn. 

 

 Deel het artikel 'Broeierig Egypte' 3 uit aan elk groepje van leerlingen. Ze lezen dit 

samen. 

 Ze halen de gebeurtenissen uit het artikel. Hiermee maken ze een 3de tijdlijn. 

 Ze omcirkelen de gebeurtenissen op de tijdlijn die gelijkaardig zijn met de vorige 2 

tijdlijnen. 

 Laat hen nadenken over hoe de 3de tijdlijn kan verder lopen: wat zou er kunnen 

gebeuren? (Laat de leerlingen nadenken over verschillende mogelijkheden.) 

 

Bespreek klassikaal de tijdlijnen: 

 Wat kan er verder gebeuren op de 3de tijdlijn? 



 Wat doen zowel beide presidenten als het leger fout? Waarom zijn Egyptenaren 

boos op hen?  

(Ze luisteren niet naar veel Egyptenaren. Ze willen zelf de macht.) 

 Kan dat bij ons in België ook? 

 Hoe komt het dat de Egyptenaren verdeeld zijn over president Morsi? 

(Voorstanders van Morsi willen leven volgens de regels en de wetten van hun geloof, 

de islam. Tegenstanders van Morsi willen juist veel meer vrijheid.) 

 

Tip:  

Je kan dieper ingaan op de begrippen 'democratie' en 'dictatuur' aan de hand van het 

wereldlesidee 'Kiezen of verliezen' (thema: verkiezingen, 3de graad). Een aantal elementen 

uit het 'kennis - onderdeel' kunnen verhelderend zijn. 

 

Leerlingen werken per 2: 

 De leerlingen nemen de andere artikels er terug bij. Ze vullen de tijdlijn aan met 

informatie die ze vinden in deze artikels. Let daarbij op de datum van de artikels. 

 Laat de leerlingen alle verzamelde informatie bundelen in een digitale tijdlijn. Ga 

hiervoor naar http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/154417/Onrust-in-

Egypte/#vars!date=1952-07-01_00:48:54! en log in (rechtsboven) met 

gebruikersnaam: Djapo en wachtwoord: djapo.  Ga naar 'Create new timeline' en 

zorg ervoor dat de naam van je tijdlijn herkenbaar is (bijvoorbeeld de naam van de 

school + leerjaar). Je kan ook met heel de klas samenwerken aan één tijdlijn. 

 

Tip: 

De situatie in Egypte verandert  voortdurend. Laat de leerlingen tijdlijn aanpassen bij nieuwe 

gebeurtenissen. 

Het bekijken van gebeurtenissen in de tijd en op zoek gaan terugkerende patronen is een 

belangrijk onderdeel van 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 

http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/154417/Onrust-in-Egypte/%23vars!date=1952-07-01_00:48:54!
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/154417/Onrust-in-Egypte/%23vars!date=1952-07-01_00:48:54!


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: 

Bekijk samen de video 'The Next Rresident' waarin een 12-jarige Egyptenaar zijn visie geeft 

op de huidige situatie in Egypte. 

Indien nog beschikbaar kan je kiezen voor de kortere Nederlands ondertitelde versie: 

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/Egypte/130708_Egyptenaar12jaar.  

 

Licht toe: 

In deze video zien jullie Ali (Hoe oud denken jullie dat hij is?), een jongen uit Egypte, die aan 

een journalist uitlegt wat hij vindt van president Morsi. Hij protesteert omdat president Morsi 

regels oplegt aan de bevolking en alleen over wetten beslist. President Morsi zegt dat die 

regels en wetten worden voorgeschreven door hun geloof, de Islam, maar daar is Ali het niet 

mee eens. 

De video heet op Youtube 'The Next President': velen zeggen dat hij later Egyptische 

president zal worden. 

 

Opmerking: 

De inhoud van deze video is erg moeilijk, licht daarom de video voldoende toe aan de hand 

van bovenstaande tekst. Het is niet belangrijk dat de leerlingen volledig begrijpen wat Ali 

zegt. Na de toelichting kan je overgaan naar het filosofisch gesprek. 

 

 

 

 

 

 

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/Egypte/130708_Egyptenaar12jaar


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdvraag:  

Wanneer is iemand een goede president? 
 

Subvragen: 

Moet elke president hetzelfde kunnen? 

Moet iedereen president kunnen worden? 

Mag een president een eigen mening hebben die tegengesteld is aan de mening van de 

bevolking? 

Mag een president doen wat hij wil? 

Wat indien een president zijn plichten of beloften niet nakomt? 

Mag iemand enkel president worden als hij verkozen is? 

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.  

 

 

 

president 

talenten rechten en 

plichten 

spreken mening 

eigen 

mening 

mening van 

het volk 
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Actie 

Verwijs naar de tijdlijn: vraag de leerlingen zich voor te stellen dat ze binnen x aantal 

weken/maanden de tijdlijn verder zullen aanvullen. Hoe zouden zij de tijdlijn willen aanvullen, 

als zij de toekomst zouden kunnen bepalen? 

 

De leerlingen werken individueel: 

 Geef de opdracht om de volgende zin 5 keer aan te vullen en dit te noteren op een 

kladblad: Ik wens voor de kinderen / mensen in Egypte dat … 

 Geef elke leerling het werkblad 'trap': laat hen de 5 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 

Ga met de leerlingen naar buiten (of in een grote zaal) en laat hen naast elkaar op één 

rechte lijn gaan staan met het gezicht naar jou toe. Jij staat een eind verder. 

 

Je benoemt een aantal categorieën, elementen uit de voorbije lessen, activiteiten, … . Hoe 

positiever de leerlingen zich hierbij voelen, hoe groter ze een stap naar voren maken. Hoe 

minder positief of tevreden ze zijn over dat aspect, hoe kleiner de stap ze maken naar voren. 

Iedereen krijgt van elkaar een goed algemeen beeld over hoe zij dit project ervaren hebben. 

Bespreek eventueel na in de klas. 

 

Mogelijke categorieën: 

 werken met de computer (digitale tijdlijn) 

 werken in (kleine) groepen 

 krantenartikels lezen en begrijpen 

 nadenken / filosoferen over … 

 zelf vragen stellen tijdens het filosofiegesprek 

 luisteren naar andere leerlingen tijdens het filosofiegesprek 

 actie ondernemen……. 


