
 

 

 

 Migratie 1ste graad  

Oost west, thuis best? 

 

Voor je begintVoor je begintVoor je begintVoor je begint    

- Print eventueel de prenten van vervoersmiddelen. 

- Projecteer of print eventueel de volgende foto: http://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/21-

november-2012-Congo 

- Projecteer of print eventueel het verhaal van Nur. 

- Zet deze video klaar: 

 Siam woont in Tunesië - 1'58 

 http://www.ketnet.be/karrewiet/in-de-wereld/Tunesie 

- Zet deze video klaar: 

 Met z'n allen op de vlucht - 0'25 

 http://www.ketnet.be/Karrewiet/nieuws/16-mei-2013-meer-en-meer-vluchtelingen 

- Print het werkblad indien je leerlingen individueel laat werken. 

- Bekijk het voorbeeld van het bordschema. 

 

VerhuizenVerhuizenVerhuizenVerhuizen    

De leerlingen zitten aan hun bank: 

• Geef de opdracht om recht te staan en in stilte door de klas te wandelen. 

• Als jij het signaal geeft, gaan ze zo snel mogelijk aan een willekeurige bank zitten.   

• De leerlingen zijn van bank verhuisd. Wat zou er gebeuren als je hen nu een 

belangrijke taak of toets zou geven? (Ze hebben hun eigen spullen niet bij de hand, 

eigen schrift, …) 

• Concludeer dat verhuizen niet zo gemakkelijk is. 

• Vraag naar wat je nog kan verhuizen. (een ander klaslokaal, een andere school, stad, 

land) 

• Wat zijn landverhuizers? (Mensen die van land verhuizen.) 

• Hoe kan je van het ene land naar het andere land verhuizen? (De leerlingen sommen 

vervoersmiddelen op.) 

• Deel het bord op in 3 kolommen. Noteer de vervoersmiddelen die leerlingen 

aangeven in de middelste kolom of gebruik hiervoor de prenten. 

 

LandverhuizersLandverhuizersLandverhuizersLandverhuizers    

De leerlingen maken kennis met kinderen en mensen die om verschillende redenen zijn 

verhuisd. 

 



1/ Toon de volgende foto: http://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/21-november-2012-Congo 

en vertel erbij waarom deze mensen vluchten.  

• Wat zie je op de foto? 

• Waarom verhuizen deze mensen? Noteer de redenen in de linkerkolom (oorlog, 

bang). 

• Hoe verhuizen deze mensen? (te voet) Indien dit nog niet in de middelste kolom 

staat, voeg je het toe. 

• Verbind de redenen uit de linkerkolom met het vervoersmiddel uit de middelste 

kolom. 

• Vinden deze mensen het leuk om te verhuizen? Teken in de rechterkolom een 

lachend en een droevig gezicht. Trek de lijn die start in de linkerkolom door tot de 

rechterkolom (naar één of beide gezichtjes). 

• Waarom vinden deze mensen het wel/niet leuk om te verhuizen? Schrijf de redenen 

die de leerlingen aangeven bij het passende gezichtje. 

 

2/ Vertel het verhaal van Nur. (Ter info: het verhaal van Nur wordt ook gebruikt in de les rond 

'Onrust in het Midden-Oosten' voor de 1ste graad) 

• Waarom verhuist Nur? (oorlog) 

• Hoe verhuist Nur? (met de auto, te voet) Indien dit nog niet in de middelste kolom 

staat, voeg je het toe. 

• Verbind de reden uit de linkerkolom met het vervoersmiddel uit de middelste kolom. 

• Vindt Nur het leuk om te verhuizen? Trek de lijn die start in de linkerkolom door tot 

de rechterkolom (naar één of beide gezichtjes). 

• Waarom vindt Nur het wel/niet leuk om te verhuizen? Schrijf de redenen die de 

leerlingen aangeven bij het passende gezichtje. 

 

3/ Bekijk de video van Siam: http://www.ketnet.be/karrewiet/in-de-wereld/Tunesie  

• Waarom is (de familie van) Siam verhuist? (werk) Noteer de reden in de linkerkolom. 

• Hoe denk je dat Siam verhuisd is? Indien dit nog niet in de middelste kolom staat, 

voeg je het toe. 

• Verbind de reden uit de linkerkolom met het vervoersmiddel uit de middelste kolom. 

• Vond Siam het leuk om te verhuizen? Trek de lijn die start in de linkerkolom door tot 

de rechterkolom (naar één of beide gezichtjes). 

• Waarom vond Siam het wel/niet leuk om te verhuizen? Schrijf de redenen die de 

leerlingen aangeven bij het passende gezichtje. 

• (Extra tip: laat de leerlingen tijdens een vrij moment andere video's bekijken van 

Karrewieters in de wereld en het bordschema aanvullen: 

http://www.ketnet.be/karrewiet/in-de-wereld) 

 

 



4/ Bekijk de video over landverhuizers na een natuurramp, zonder geluid: 

http://www.ketnet.be/Karrewiet/nieuws/16-mei-2013-meer-en-meer-vluchtelingen 

• Wat zie je?Waarom verhuizen deze mensen? (overstroming, brand, huis verwoest, …) 

Noteer deze redenen in de linkerkolom. 

• Hoe verhuizen deze mensen? (met de fiets, te voet, met de auto) Indien dit nog niet 

in de middelste kolom staat, voeg je het toe. 

• Verbind de reden uit de linkerkolom met het vervoersmiddel uit de middelste kolom. 

• Vinden deze mensen het leuk om te verhuizen? Trek de lijn die start in de 

linkerkolom door tot de rechterkolom (naar één of beide gezichtjes). 

• Waarom vinden deze mensen het wel/niet leuk om te verhuizen? Schrijf de redenen 

die de leerlingen aangeven bij het passende gezichtje. 

 

Oost west, thuis best?Oost west, thuis best?Oost west, thuis best?Oost west, thuis best?    

 

Vraag aan de leerlingen of het hen leuk lijkt om van land te verhuizen. Waarom wel/niet? 

Noteer de redenen die de leerlingen aangeven in de rechterkolom bij het passende gezicht. 

Kan je je thuis meenemen naar een ander land? 

 

Kennen de leerlingen landverhuizers? (mensen die naar België kwamen of vertrokken uit 

België) Waarom verhuisden zij? Noteer de redenen in de linkerkolom. 

 

Vertel dat mensen over de hele wereld verhuizen van het ene naar het andere land. Er zijn 

mensen die graag in België komen wonen, er zijn Belgen die graag in een ander land wonen. 

 

Tip: indien je verkiest om deze les niet (volledig) klassikaal te doen: 

• Laat de kinderen kennis maken met verschillende mensen of kinderen die verhuizen. 

Deel de klas nadien op in groepjes. Geef elk groepje een groot blad met 3 

kolommen. Geef de opdracht om links te tekenen wat de leerlingen onthouden 

hebben waarom mensen verhuizen, in het midden hoe ze verhuizen, rechts of ze dit 

leuk of niet leuk vinden. 

• Laat de kinderen individueel het werkblad invullen nadat ze hebben kennis gemaakt 

met 1 of verschillende mensen die verhuizen. Ze tekenen waarom een persoon is 

verhuisd, hoe en waarom hij dit wel/niet leuk vond. 

 

Het verbinden van oorzaken en gevolgen en bewust zijn van verschillende perspectieven 

(positief en negatief) zijn belangrijk bij systeemdenken. 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.  


