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OPDRACHTFICHE 1 

De leerling bouwt mee aan een goede school: 

teken of schilder jullie droomschool. 

 

Materiaal nodig: 

- papier 

- A3-papier 

- potloden – stiften - verf 

 

Hoe zou jij het liefste willen leren, wat is jouw droomschool?  

Als jij het helemaal zelf mocht bepalen: hoe zag jouw school er dan uit? 

Denk eerst samen na over wat er allemaal aanwezig moet zijn in je droomschool. 

Dit doe je zo:  

- Geef elk lid van het groepje een blad papier. 

- Iedereen schrijft enkele ideeën voor zijn droomschool op zijn blad. 

 

Bekijk alle ideeën en schrijf op het A3 blad welke voorstellen jullie gaan gebruiken. 

Spreek af wie wat zal tekenen en kleuren/ schilderen. 
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OPDRACHTFICHE 2 

De leerkracht bouwt aan een goede school: 

interview je leerkracht 

Materiaal nodig: 

- fototoestel/camera 

- papier en balpen 

- invulblaadje interview (hulpmiddel voor de leerlingen die een basis nodig hebben.) 

 

Stappenplan interview 

1. Stel 4 vragen op. Deze 2 vragen komen al aan bod, de andere 2 vragen mag je zelf 

kiezen: 

 Wat is goed onderwijs voor jou? 

 Wie bouwt er volgens jou mee aan een goede school? 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….. 

2. Verdeel de taken (zorg ervoor dat iedereen een taak heeft, taak 1 en 2 kan door 

meerdere leerlingen gedaan worden):  

Taak 1: Wie stelt welke vragen? 

Taak 2: Wie schrijft de antwoorden op? 

Taak 3: Wie filmt/ maakt foto’s? 

Taak 4: Wie houdt de tijd in het oog? 

3. Vraag toestemming aan de leerkracht om vragen te stellen en te filmen/foto’s te 

nemen. 

4. Vertel de reden van je interview. Waarom interview je de leerkracht? 

5. Stel je vragen en laat de leerkracht antwoorden. 

6. Bedank de leerkracht voor het interview. 

7. Maak direct het verslag of schrijf het interview uit. 

 
TIP: plaats het interview op de schoolblog of op de Facebookpagina 

en deel het met #savedbythebell2019  
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INVULBLAD: INTERVIEW JE LEERKRACHT 

Dag meester/juf, mogen we een paar vragen stellen? 

Vandaag is het Saved by the bell, een actie die aandacht vraagt voor goed onderwijs voor 

iedereen. We willen je vragen hoe jij bouwt aan een goede school. 

Vraag 1: Wat is goed onderwijs voor jou? 

Antwoord 1:  

 

 

 

 

Vraag 2: Wie bouwt er volgens jou mee aan een goede school? 

Antwoord 2: 

 

 

 

 

Vraag 3: 

Antwoord 3: 

 

 

 

 

Vraag 4:  

Antwoord 4: 

 

 

 

 

Dankjewel voor het interview.  
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OPDRACHTFICHE 3 

De directeur bouwt aan een goede school: 

interview je directeur 

Materiaal nodig: 

- fototoestel/camera 

- papier en balpen 

- invulblaadje interview (hulpmiddel voor de leerlingen die een basis nodig hebben.) 

Stappenplan interview 

1. Stel 4 vragen op. Deze 2 vragen komen al aan bod, de andere 2 vragen mag je zelf 

kiezen: 

 Wat is goed onderwijs voor jou? 

 Wie bouwt er volgens jou mee aan een goede school? 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….. 

2. Verdeel de taken (zorg ervoor dat iedereen een taak heeft, taak 1 en 2 kan door 

meerdere leerlingen gedaan worden):  

Taak 1: Wie stelt welke vragen? 

Taak 2: Wie schrijft de antwoorden op? 

Taak 3: Wie filmt/ maakt foto’s? 

Taak 4: Wie houdt de tijd in het oog? 

3. Vraag toestemming aan de directeur om vragen te stellen en te filmen/foto’s te nemen. 

4. Vertel de reden van je interview. Waarom interview je de directeur? 

5. Stel je vragen en laat de directeur antwoorden. 

6. Bedank de directeur voor het interview. 

7. Maak direct het verslag of schrijf het interview uit. 

 
TIP: plaats het interview op de schoolblog of op de Facebookpagina 

en deel het met #savedbythebell2019  
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INVULBLAD: INTERVIEW JE DIRECTEUR 

Dag directeur, mogen we een paar vragen stellen? 

Vandaag is het Saved by the bell, een actie die aandacht vraagt voor goed onderwijs voor 

iedereen. We willen je vragen hoe jij bouwt aan een goede school. 

Vraag 1: Wat is goed onderwijs voor jou? 

Antwoord 1:  

 

 

 

 

Vraag 2: Wie bouwt er volgens jou mee aan een goede school? 

Antwoord 2: 

 

 

 

 

Vraag 3: 

Antwoord 3: 

 

 

 

 

Vraag 4:  

Antwoord 4: 

 

 

 

 

Dankjewel voor het interview.   
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OPDRACHTFICHE 4 

De minister van Onderwijs 

bouwt aan een goede school: 

word minister voor 1 dag. 

wat zou je dan doen voor goed onderwijs? 

 

Materiaal nodig: 

- A3 papier met in het midden de vraag van de opdracht. 

- Balpennen of stiften in verschillende kleuren. 

 

Opdracht 

Een minister van Onderwijs neemt dagelijks moeilijke beslissingen om er voor te zorgen 

dat er goed onderwijs is in zijn land of regio. Een minister van Onderwijs beslist 

bijvoorbeeld over hoe je in een school kan inschrijven, of welke studiekeuzes er zijn in het 

secundair onderwijs, of waar er extra plaatsen komen in de scholen … 

Stel je nu eens voor dat jullie de kans krijgen om een dag minister te worden. Wat zouden 

jullie doen voor goed onderwijs?  

Jullie krijgen van de leerkracht een groot blad met in het midden de vraag. Schrijf samen 

jullie antwoorden op in een leuke kleur of in een speciaal schrift. 
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OPDRACHTFICHE 5 

Koningin Mathilde bouwt aan een goede school: 

schrijf een brief naar de koningin 

zoals Assane met zijn klas deed. 

 

Materiaal nodig: 

- Kladpapier en schrijfgerief 

- Briefpapier (kan voorgedrukt briefpapier van de school zijn) 

- Enveloppe en postzegel 

- Indien nodig: het voorstel voor de brief met het adres van de koningin 

 

Opdracht 

Net zoals Shakira en Lionel Messi werd aan Koningin Mathilde gevraagd om haar schouders 

te zetten onder de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Met deze doelstellingen 

worden alle landen in de wereld aangespoord om tegen 2030 meer inspanningen te doen 

voor een betere wereld. Met deze doelstellingen denkt men na over eerlijk werk, geen 

armoede, geen honger, proper water, duurzame energie …  én goed onderwijs. 

Koningin Mathilde was vereerd met deze vraag. Vooral voor goed onderwijs wil zij haar 

stem gebruiken. Ze reist vaak naar andere landen en praat met veel kinderen over hoe zij 

naar school gaan en wat er beter kan. Deze verhalen helpen haar om aan ministers en 

presidenten te vragen meer inspanningen te doen voor goed onderwijs.  

 

- Bekijk samen de brief van Assane. Wat zegt of vraagt hij in zijn brief? 

(zie de volgende pagina met de foto van de brief van Assane en de vertaling) 

- Geef elk lid van de groep een blad kladpapier.  

- Denk na over wat je de koningin wil zeggen en vragen over goed onderwijs. Denk aan 

jullie eigen school in België, maar denk ook aan Assane en zijn school in Senegal. Schrijf 

dit op je eigen blad.  

- Bekijk nu alle ideeën, voorstellen en vragen. 

- Bespreek en bepaal welke ideeën, voorstellen of vragen jullie gaan gebruiken in de brief 

aan de koningin. 
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- Spreek af wie wat zal schrijven op het briefpapier. 

- Stop de brief in de enveloppe (doe hem nog niet dicht want jullie moeten de brief nog 

voorlezen aan de andere leerlingen in de klas). 

- Schrijf het adres van de Koningin op de enveloppe en kleef de postzegel op de juiste 

plaats. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

BRIEF VAN ASSANE 
 
 
 
 
 
Basisschool van Khar Yalla 
13 maart 2019 
 
 
Aan de president van de 
republiek Senegal, Macky Sall 
 
 
Betreft: Iedereen heeft recht 
op goed onderwijs. 
 
 
Geachte President, 
Er zijn veel moeilijkheden voor 
de leerlingen: 
- voedsel 
- water 
- elektriciteit 
- milieu 
- fotokopies 
- een computerlokaal 
 
 
 
 
Bedankt voor uw aandacht. 
 
De leerlingen van de 
basisschool van Khar Yalla. 
  

Aan Hare Majesteit de Koningin 
Koninklijk Paleis 
Brederodestraat 16 

1000 Brussel 

POST
- 
ZEGE
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AANZET BRIEF VOOR DE KONINGIN 

 

 
Aan Hare Majesteit de Koningin 
Koninklijk Paleis 
Brederodestraat 16 
1000 Brussel 
 
<lijntje openlaten> 

Datum van vandaag. 

 

 

 
<aanspreking> 

Majesteit, 

 

 

 
<inhoud van de brief> 

Vandaag is het Saved by the bell. We laten dan in heel veel scholen de schoolbel extra 

rinkelen. Zo vragen we aandacht voor het recht op goed onderwijs voor alle kinderen. 

Saved by the bell sluit aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, meer bepaald bij 

doelstelling 4: Kwaliteitsonderwijs. 

In de les hebben we nagedacht over goed onderwijs. Wat is dat voor ons? Wat is daarvoor 

nodig? 

Onze ideeën, voorstellen, dromen … willen we graag met U delen. 

Wij vinden dat ………………………, ………………………..., …………………………. en ……………………….. 

nodig is voor goed onderwijs. 

Mogen wij erop rekenen dat U, als pleitbezorger voor de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen, het recht op goed onderwijs overal in de wereld helpt 

uitdragen? 

 

 

<afsluitende regel> 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

Namen van de leerlingen uit de klas 

1 

2 

3 

4 

5 

LOGO en/of ADRES 

van de school 

LOGO en/of ADRES van de school 

1 

2 

3 

4 

5 


