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1. Waar? 
Elke leerling trekt een seizoenskaart. Deze kaart zegt in welk seizoen het 
verhaal van de strip zich zal afspelen.  
 
De leerlingen kleven de seizoenskaart in het voorziene stripvakje op het 
stripblad 

 
2. Wie? 
Elke leerling tekent in de voorziene ruimte op zijn stripblad zijn twee 
hoofdpersonages. Ze zijn helemaal vrij in het uitvinden van hun personages. 
 
Bij de keuze van de kleren van hun hoofdpersonages houden ze wel rekening 
met het klimaat van het land van de getrokken seizoenskaart.  
 
Ze geven hun personages ook een naam die ze onderaan het voorziene 
stripvakje schrijven. 
 
3. Voorlezen à Tekenen 
Lees voor:  
De twee begeven zich op weg. Ze zetten er flink de pas in, want eigenlijk zijn ze een 
beetje te laat vertrokken. De bomen langs de kant van de weg bewegen mee met de 
wind. Wat waait het hard! 
 
De leerlingen tekenen deze scène. Ze gebruiken hiervoor 1 vakje. 
 
4. Gebeurtenis? Stripkaart à tekenen 
Plots gebeurt er iets ... maar wat?  
 
Om dit te weten trekken de leerlingen een stripkaart. Ze tekenen het vervolg 
van het verhaal aan de hand van de stripkaart. Ze gebruiken hiervoor 
maximum 3 vakjes.  
 
5. Voorlezen --> tekenen 
Lees voor:  



Wereldlesidee // Weer, in de weer met striphelden // Klimaat // 1e graad 
Onaf verhaal 

 
 
 
Na een tijdje kunnen ze gelukkig hun tocht weer verder zetten. Het duurt dan ook 
niet lang voor ze eindelijk hun huis zien.  
 
De leerlingen tekenen het moment van aankomst en tekenen het huis met 
zoveel mogelijk details. Ze houden hierbij vooral hun getrokken seizoenskaart 
in het oog. Ze stellen zich hierbij volgende richtvragen: 
 
- Hoe zou ik een huis bouwen als het altijd zomer, herfst, winter of lente was? 

(volgens hun seizoenskaart)  
 
- Bouw ik grote of kleine ramen, is het huis wit, of eerder zwart, is het groot 

of is het klein, welk materiaal gebruik ik voor het dak, ...?  
 
Ze gebruiken hiervoor 1 vakje 
 
6. Voorlezen --> tekenen 
Lees voor:  
Hun maag gromt. Wat hebben ze een honger gekregen! Snel gaan ze op zoek naar 
iets lekkers. Maar wat een teleurstelling! De ijskast is helemaal leeg ...  
 
Gelukkig is er de moestuin nog. Daar vinden ze vast nog lekkere groenten of wat fruit 
om hun honger te stillen. Gewapend met een mandje gaan ze de tuin in. Ze vullen 
het met het lekkers dat ze in de tuin vinden.  
 
De leerlingen tekenen de scène. Ze gebruiken hiervoor maximum 3 vakjes. 
 
7. Stripkaart à tekenen 
Maar plots gebeurt er iets ... maar wat?  
 
Om dit te weten trekken de leerlingen een stripkaart. Ze tekenen het vervolg 
van het verhaal aan de hand van de stripkaart. Ze gebruiken hiervoor 
maximum 3 vakjes.  

 
8. voorlezen --> tekenen 
Lees voor:  
 
Als alles weer rustig is, kunnen ze eindelijk aan hun maaltijd beginnen. Terwijl de 
ene de maaltijd klaarmaakt, kiest de andere de leukste plek uit om te eten en zet 
alles klaar. Oef ... dat werd tijd. Ze hadden reuzenhonger. Ze eten hun buiken 
helemaal vol. En dan? Moe en voldaan vallen ze in een diepe slaap. Als je heel erg 
stil bent, hoor je hen misschien snurken ...  
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De leerlingen tekenen de scène. Ze gebruiken hiervoor maximum 3 vakjes. 
 
9. Titel  
De leerlingen verzinnen zelf een titel voor hun strip en schrijven die bovenaan 
hun stripblad.  
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Waarschijnlijk zal hij er mij veel geld voor geven, want het zijn zulke mooie 
bonen! Van die bonen maken ze in de fabriek chocolade, zoals bijvoorbeeld 
paaseieren. Oh, wat kijk ik uit naar morgen, dan zal ik het geld krijgen dat ik 
verdien voor mijn harde werk! Nu ben ik moe. Ik ga naar huis. Morgen kom ik 
terug om de opkoper te ontmoeten."  
 
De cacaoboer zet de zak met cacaobonen op de grond en gaat weg. De opkoper 
komt op. Hij opent de zak met cacaobonen en neemt een boon in zijn hand en keurt 
die. Plots komt de cacaoboer ook haastig aangelopen.  
 
Cacaoboer: "Ik heb hard gewerkt en erg mijn best gedaan om de mooiste 
bonen te plukken. Ik heb zelfs mijn zoon laten meehelpen werken zodat ik 
lekker veel en mooie cacaobonen voor je heb. Dan ga ik eindelijk centen 
verdienen voor mijn harde werk."  
 
Opkoper: "Vind jij dít mooie cacaobonen?"  
 
Cacaoboer: "Euh... ja ... ik... ik vind van wel ja! Kijkt u toch eens wat een mooie 
kwaliteit! Zo'n mooie, bruine, dikke bonen! Daar zal ik toch wel veel geld voor 
krijgen?"  
 
Opkoper: "Zo mooi en dik vind ik deze bonen niet, daarvoor ga ik niet veel 
betalen hoor!"  
 
Cacaoboer: "Ik zou toch 100 monnie willen krijgen voor deze zak bonen!"  
 
Opkoper: "Ik geef je er 30 monnie voor, niet meer!"  
 
Cacaoboer: "Wat? Maar 30 monnie dat is veel te weinig! Ik heb een heel jaar 
hard gewerkt! We hebben zelfs een stuk bos gekapt om nog meer cacaobomen 
te planten! Met 30 monnie kan ik niet genoeg eten kopen voor mijn kinderen! 
Met 30 monnie kan ik mijn kinderen niet naar school laten gaan, of de dokter 
laten komen als dit nodig is! Ik heb echt meer geld nodig meneer!"  
 
Opkoper: "40 monnie, meer kan ik echt niet voor de bonen geven, beste boer!" 
Ik moet nog wat overhouden om mijn tweede auto af te betalen en een nieuw 
computerspelletje te kopen voor mijn zoon!"  
De opkoper geeft 4 briefjes aan de boer en neemt de zak en vertrekt. De cacaoboer 
laat het hoofd hangen.  
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Cacaoboer: "Wat verschrikkelijk. Nu heb ik veel te weinig geld gekregen. Dit is 
een ramp! Waarom is er niemand anders aan wie ik mijn bonen kan verkopen?! 
Als ik zo weinig geld krijg voor al mijn werk, dan kan ik niet goed leven."  
 
De houding van de cacaoboer verandert van verdrietig naar strijdlustig.  
 
Cacaoboer: "Hier ga ik het niet bij laten! Als het zo zit, stop ik met werken! Dan 
kan de opkoper zijn bonen ergens anders gaan zoeken! Ik staak!"  
 
De cacaoboer gaat kwaad weg  
 
DEEL 2 
De vertegenwoordiger van Oxfam komt op de plantage. 
 
Vertegenwoordiger Oxfam: "Hallo, is daar iemand?" 
De cacaoboer komt erbij. 
 
Cacaoboer: "Dag meneer, ik ben hier, kan ik u helpen?" 
Vertegenwoordiger Oxfam: "Ik zoek de boer van deze mooie cacaoplantage." 
 
Cacaoboer: "Dat ben ik!" 
Vertegenwoordiger Oxfam: "Beste boer, ik heb een belangrijke vraag voor u. Ik 
ben geïnteresseerd in uw cacaobonen. Ik wil dat jij voor mij mooie cacaobonen 
kweekt. Ik zal er u goed voor betalen. Ik beloof je dat ik je 100 monnie geef per 
zak bonen. Ik wil je zelfs nog extra geld geven als je met dat geld iets goeds doet 
voor het dorp. Zo kan je bijvoorbeeld samenwerken met de andere boeren in 
het dorp, om samen nog meer bonen te kweken. 
 
Cacaoboer: "Oh, wat een goed idee, ik vind dat een heel goed voorstel! Op die 
manier wil ik wel terug werken!" 
 
Vertegenwoordiger Oxfam: "Fantastisch! De chocolade die gemaakt wordt 
van jouw bonen krijgt een speciaal logo, het Oxfam logo. Als mensen chocolade 
kopen met dit logo, dan weten ze dat de cacaoboeren een eerlijk loon hebben 
gekregen voor hun werk."  
 
De vertegenwoordiger van Oxfam toont de verpakking van de chocolade aan de 
kinderen. De vertegenwoordiger van Oxfam schudt de hand van de boer. 
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Vertegenwoordiger Oxfam: Tot volgend jaar, dan kom ik terug om jouw 
bonen te kopen aan een goede prijs." 
 
De vertegenwoordiger van Oxfam gaat weg. 
De cacaoboer treuzelt nog even op de plantage. 
De opkoper komt weer op. 
 
Opkoper: "Dag boer, ik kom even kijken naar de plantage, om te zien of er 
volgend jaar weer bonen zullen klaar staan voor mij.” 
 
Cacaoboer: "Dag meneer, ik heb met de andere boeren afgesproken dat we 
onze bonen aan iemand anders verkopen. Hij geeft ons genoeg monnie zodat 
ik samen met de andere boeren een schuur en een grote waterput kan bouwen. 
Dan kunnen we nog meer bonen kweken. Dus, u kan alleen onze bonen kopen 
als u een eerlijke prijs betaalt. 
 
Opkoper: humt en gaat weg. 
 
Cacaoboer: "Wat ben ik blij! Als ik met meer boeren samen werk, kunnen we 
meer bonen kweken en verdienen we genoeg monnie om eten en kleren te 
kopen voor onze kinderen. 
 
De cacaoboer gaat weg 

 
 
 
 
 
 


