
 

Actua – Creatief denken  

Striphelden in actie: hoe vraag je meer 

aandacht voor het klimaat? 
 

 

Materiaal 

 

• reportage over klimaatmarsen (door of met jongeren)  

• enkele strips ter inspiratie 

• een leeg blad per duo 

• schrijf- en tekenmateriaal voor elk kind 

 

Tip: bekijk ook eens de werkvorm Routekaart over de aandacht voor het klimaat in de media 

 

Organisatie 

Klassikaal - duo 

 

Voor je begint 

 

• Selecteer een recente reportage over een klimaatmars waaraan Belgische 

kinderen/jongeren deelnemen. Bv. 

https://www.ketnet.be/themas/karrewiet/belgie/tienduizenden-mensen-betogen-

voor-het-klimaat (Archief voor het Onderwijs – zoekterm: klimaatmars) 

• Differentiatie 2de en 3de graad 

Selecteer een tweede reportage van Zambiaanse jongeren uit de collectie op 

https://11.be/zambiaanse-jongeren-vertellen-over-de-impact-van-hun-

klimaatacties-korte-videos. 

 

 

1 Heet van de naald 
• Vertel dat je een reportage over een klimaatmars zal bekijken en dat de kinderen 

nadien op een aantal vragen zullen antwoorden. 

 

Doelstellingen 

 

• Kinderen bedenken acties om aandacht te vragen voor de klimaatverandering. 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=889745428342808
https://www.ketnet.be/themas/karrewiet/belgie/tienduizenden-mensen-betogen-voor-het-klimaat
https://www.ketnet.be/themas/karrewiet/belgie/tienduizenden-mensen-betogen-voor-het-klimaat
https://11.be/zambiaanse-jongeren-vertellen-over-de-impact-van-hun-klimaatacties-korte-videos
https://11.be/zambiaanse-jongeren-vertellen-over-de-impact-van-hun-klimaatacties-korte-videos


 

2 Denken delen uitwisselen (verwerking inhoud) 
• Noteer en overloop de vragen over het onderwerp.  

 

1. Wie neemt deel aan de klimaatmars?  

2. Waar vindt de mars plaats? 

3. Wanneer vond deze mars plaats? 

4. Wiens aandacht vragen de deelnemers? 

5. Waarom komen de mensen/jongeren op straat? 

6. Hoe vragen de deelnemers aandacht voor het klimaat (= welke middelen 

gebruiken ze)? bv. spandoeken, muziek, megafoon, zichzelf grimeren, verkleden, 

… 

 

• Vorm duo’s. Geef elk duo één van de vragen 4, 5 of 6. 

• Bekijk samen de reportage over een klimaatmars.  

• De kinderen nemen individueel bedenktijd en schrijven of tekenen hun antwoord 

op vraag 4 of 5 of 6. 

• Vervolgens vergelijken ze hun antwoord met hun buur: 

- Heb je hetzelfde of een verschillend antwoord? 

- Wat komt er overeen? Wat verschilt er? 

• De duo’s komen samen tot één antwoord op de vraag. 

• Tot slot overloop je klassikaal elke vraag en antwoord. Noteer de antwoorden in 

sleutelwoorden aan bord.  

• Vraag een of twee kinderen een samenvatting van de reportage te geven op basis 

van de sleutelwoorden. 

• Besluit dat kinderen en jongeren aandacht voor het klimaat vragen aan de 

politiek, volwassenen en/of de wereld. Bespreek kort na: 

- Wat vind je van de klimaatmars? Wat is er (minder) goed aan? 

- Zou jij deelnemen aan een klimaatmars? Waarom (niet)? 

- Zijn er andere manieren om aandacht te vragen voor de 

klimaatverandering?  

 

Differentiatie 2de en 3de graad 

 

- Op welke manier vraagt jongere A uit Zambia aandacht voor het klimaat of 

milieu? Wat vind je (minder) goed aan deze werkwijze? Vergelijk dat met een 

klimaatmars: wat is een verschil en/of overeenkomst tussen beide 

manieren om aandacht te vragen? 

 

• Vertel dat je samen ideeën gaat bedenken om nog meer aandacht te vragen voor 

de klimaatverandering. 

 



 

3 Striphelden in actie (werkvorm creatief denken) 
 

• Noteer/schets de denkvraag aan bord: Hoe vragen we aandacht voor het 

klimaat? 

• Vertel dat je de hulp van stripfiguren zal inroepen. Toon enkele strips en peil 

welke stripfiguren of -helden de kinderen (nog) kennen. 

• Elk duo kiest een stripheld en noteert of schetst deze figuur op een blad. 

• De kinderen bedenken in duo hoe hun stripfiguur deze uitdaging zou aangaan. 

Dat mogen meerdere acties zijn. 

“Mijn stripfiguur/held zou …. om ervoor te zorgen dat er meer aandacht is voor het 

klimaat. Bv. Lambik vertelt flauwe moppen over het weer.” 

• Elk duo wisselt uit met een ander duo. Ze kiezen van elkaar de beste actie. 

• Wissel klassikaal uit: noteer alle gekozen acties aan bord.  

• Stem en turf. Kom zo tot een top 5 van de beste acties. Ga samen na welke acties 

haalbaar zijn. 

• Bespreek de acties. 

o Welke actie vind je geslaagd? Wat vind je er (minder) goed aan? 

o Welke actie kan je zelf doen? 

o Welke actie is moeilijk, maar kunnen we nog verbeteren? Hoe kan je 

ervoor zorgen dat je deze actie wel kan uitvoeren? 

o Welke actie heeft veel of weinig effect? 

 

Opmerking 

Hebben je kinderen ideeën bedacht of kritisch onderzocht, maar kan je er nu nog niet 

mee aan de slag? Verzamel hun input voor een project of thema waarrond je later in het 

schooljaar werkt zoals bijv. Dikketruiendag, Strapdag, …. Gebruik de ideeën om aandacht 

te vragen in het kader van andere projecten zoals zwerfvuilacties, Mei Plasticvrij, 

voedselverspilling, afvalvrij schoolfeest, Week tegen Pesten … 

 

4 REFLECTIE 
 

• Waarvoor moest je stripheld een oplossing bedenken? 

• Hoe heb je dat aangepakt? 

• Hielp het jou om ideeën te bedenken met behulp van een stripfiguur? Waarom 

(niet)? 

• Voor welk probleem zou je nog met een stripheld kunnen werken? 



 

 

De werkvorm Striphelden in actie komt uit de methode Creatief Denken van Djapo. 

Creatief denken is andere ideeën genereren dan degene die je gewoonlijk zou bedenken. 

Het is afwijken van de bewandelde paden in je hersenen, waardoor je een nieuw verband 

ontdekt tussen twee elementen of contexten dat je daarvoor nog niet had gezien. Meer 

weten over creatief denken? https://djapo.be/creatief-denken-duurzame-wereld/ 

 

Smaakt dit naar meer?  

In onze methode creatief denken vind je 108 werkvormen en 26 lessen. De lessen zijn al 

ingevuld met het thema 'klimaatverandering'. De werkvormen vul je vrij in met een door 

jou gekozen thema en/of materiaal.. In een workshop of nascholing ‘creatief denken’  leer 

je tal van methodieken die leerlingen leren vaste denkpatronen te doorbreken en nieuwe 

paden in te slaan. Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

 

http://djapo.be/creatief-denken-duurzame-wereld/ 

https://djapo.be/creatief-denken-duurzame-wereld/
http://djapo.be/creatief-denken-duurzame-wereld/

