
Geen nieuws, goed nieuws?
INSPIRATIEWEBINAR



Welkom! 

• Interactie via de chat



Welkom! 

• Interactie via de chat

• Vraag: Uit welke gemeente kijk je? 



• 14u - 15u

• Vragen via chat

• Opvolging via antwoorden en PPT

• Webinar nadien nog beschikbaar

Praktische info





Poll

Werk je rond actualiteit in de klas?



Poll

Op welke manier komt actualiteit 
aan bod in je klas?



Doelen van deze sessie 

• Kennismaken met werkvormen om je actuales te 
verdiepen.

• Inspireren

• Motiveren om aan de hand van werkvormen 
actualiteit een plaats te geven in je eigen klaspraktijk.



Parapluutje 
parasolletje

Striphelden 
in actie!

Hypothese-
stralen

Routekaart



WERKVORM – Parapluutje parasolletje



WERKVORM – Parapluutje parasolletje



VRAAG

• Hoe komt het dat het klimaat 
verandert?



uitstoot Auto’s fabriek

….

Het klimaat verandert.



VRAAG

• Wat gebeurt er als het klimaat 
verandert?



uitstoot auto’s fabriek ….

Het klimaat verandert.

….



Parapluutje 
parasolletje

Striphelden 
in actie!
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Vraag

Voor welk van de 2 coronamaatregelen zou 
je graag een leuk alternatief bedenken?



Chat

Wie is je favoriete stripheld of welke 
cartoon-personage spreekt je aan?



Striphelden in actie

Bedenk een idee voor een coronaproof 
feest m.b.v. je stripheld.



Chat

Sta even stil bij zijn/haar typische 
karaktertrekken of een strip/cartoon die je 
recent las.

Wat zou hij/zij doen om een coronaproof 
feestje te organiseren?



We organiseren een 

coronaproof feest.

…….



Striphelden in actie

Stem voor de leukste ideeën.

Laat de kinderen elkaar inspireren.

Onderzoek welke ideeën je kan 
meenemen naar bijv. het schoolfeest,  …..



Parapluutje 
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Striphelden 
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CHAT

Wat is volgens jou een gevolg van 
meer aandacht aan actua te besteden 
in de klas?



WERKVORM – ROUTEKAART
Gevolgen onderzoeken
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WERKVORM – HYPOTHESESTRALEN

© Yahoo Dallas Kuplonen



WERKVORM – HYPOTHESESTRALEN

© Yahoo Dallas Kuplonen



…… 

WERKVORM – HYPOTHESESTRALEN

© Karrewiet



CHAT

Hoe verklaar je dit beeld? Wat gebeurt 
er volgens jou?



…… 

WERKVORM – HYPOTHESESTRALEN



…… 

Echo uit de klas - Hypothesestralen



CHAT

Wat vind je 
goed, sterk, 
positief … aan 
dit webinar?



CHAT

Wat vond je 
minder goed, 
wat kan beter 
… aan dit 
webinar?



? ?

??



GRATIS MAGAZINE PUNT#7

Gratis magazine 
aanvragen 
op djapo.be.

https://djapo.be/punt-magazine-leerkrachten/


• PUNT#7

• www.djapo.be

• Actua in de klas: werkvormen

• Nieuwsbrief

• Facebookpagina

Meer Djapo?

http://www.djapo.be/
https://djapo.be/actualiteit-in-de-klas/
https://djapo.us3.list-manage.com/subscribe?u=6f961b64dd19d467b7e96c3f0&id=e8e272ff69
https://www.facebook.com/djapovzw


Sabine Anné
Medewerker ontwikkeling en onderzoek

sabine.anne@djapo.be 

Meer informatie: www.djapo.be 

Met de steun van

Contact


