2 KERN
Ga samen de uitdagingen aan!

UITDAGING B Toegankelijkheid
Inleiding
In het verhaal ‘School van de dieren’ loopt het niet bepaald van een leien dakje. Dat
kan beter en dus mogen de leerlingen enkele uitdagingen aangaan om wat minder goed
liep te benoemen en ideeën te bedenken om dit te verbeteren. Ze linken dit ook aan
hun eigen klas- en schoolrealiteit.
De leerlingen gaan samen uitdagingen aan rond 3 thema’s m.b.t. de school van de
dieren en hun eigen school: diversiteit, toegankelijkheid en gezondheid.
De uitdagingen vormen samen een groeispel: hoe meer uitdagingen de kinderen hebben
overwonnen, hoe dichter ze komen bij een school waar iedereen (in)begrepen is.
Na deze uitdagingen verdienen ze hun eigen unieke dierenbadge (zie: slot).

2 A Uitdaging diversiteit
De leerlingen exploreren gelijkenissen en verschillen op school en hoe hiermee om te
gaan.
SUGGESTIE voor het 5e en 6e leerjaar

2 B Uitdaging toegankelijkheid
De leerlingen trachten drempels te overwinnen en ervoor te zorgen dat iedereen veilig
en makkelijk op school geraakt.

2 C Uitdaging gezondheid
De leerlingen streven ze naar een gezonde geest in een gezond lichaam op school.
Gezondheid: divers eten en fit zijn!
SUGGESTIE voor het 2e en 3e leerjaar
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2 B Uitdaging toegankelijkheid
In het verhaal ‘School van de dieren’ richt de arend een school op in de kruin van een
boom. De dieren, elk met hun eigen mogelijkheden, proberen op deze school te
geraken, maar dit valt even tegen … Een hoge kruin van een boom is niet voor iedereen
even toegankelijk.

Lesdoelen
De leerlingen benoemen drempels voor toegankelijkheid van de school van de dieren en
van de eigen school.
De leerlingen zoeken oplossingen voor de drempels voor toegankelijkheid van de eigen
school, zodat elke leerling veilig en relatief makkelijk op school geraakt.
De leerlingen leren scholen en hun toegankelijkheid wereldwijd kennen.

Praktisch
Tijd
50’
Materiaal
Deze bijlage UITDAGING B Toegankelijkheid
Voorbereiding
Verdeel jouw klas in 6 groepen.
Voorzie schrijfmateriaal voor elke leerling.
De leerlingen spelen een spel met 6 dieren uit het verhaal ‘School van de dieren’.
Print de 6 dierenkaarten
Print de 6 dierenprenten om op te hangen aan het bord (de 6 prenten op een blad).
Print de schoolprent (boom met kaders).
Print voor jezelf de uitleg bij de 3 schoollocaties.
Print 6x de fiche ‘Onze school is toegankelijk’.
(alle pdf-fiches en -afbeeldingen zijn achteraan toegevoegd)

Lesverloop
Toegankelijkheid van de ‘School van de dieren’

25’

De leerlingen spelen een spel met 6 dieren uit het verhaal ‘School van de dieren’.
Benoem eerst met de leerlingen de drempels voor de toegankelijkheid van de school in
het verhaal.
Richtvragen:
- Waar bevindt de school van de dieren zich? (in de kruin van een boom)
- Wat zijn de voor- en nadelen van de locatie van de school?
(voordelen: hoog en droog, heel toegankelijk voor vogels - nadelen: niet toegankelijk voor alle
dieren)

Vertel aan de leerlingen dat ze nu een spel gaan spelen met 6 dieren uit dit verhaal.

2

Hang de 6 dierenprenten onder elkaar links op het bord. Hang de prent van de school
rechts op het bord. Teken tussen elk dier en de school een weg met 3 stops.
Op het bord:

Verdeel de 6 dierenkaarten onder de 6 groepen leerlingen.
Vraag aan elke groep om het dier en de bijhorende specifieke kenmerken kort voor te
stellen aan de andere groepen.
Het spel start: geraken de dieren op deze 3 scholen?
Er zijn namelijk 3 schoollocaties die je zal voorstellen. Bij elke schoollocatie vraag je na
welk dier hier zeker veilig en makkelijk zou geraken. Het groepje dat denkt dat deze
school toegankelijk is voor hun dier staat recht. Je luistert naar elk van deze groepen en
indien het inderdaad een toegankelijke schoollocatie voor dit dier is, schuif je de
dierenprent 1 stop verder.
Doe dit met de 3 schoollocaties. Welke dieren raken het verst? (kat/nachtegaal)
Sommige dieren raken ver, anderen niet. Bespreek dit even met de leerlingen, want
sommigen zullen blij zijn en anderen eerder teleurgesteld. Laat hen dit even ventileren.
Richtvragen:
- Wat vind je van de verschillende schoollocaties?
- Wat zorgde ervoor dat bepaalde locaties niet goed toegankelijk waren voor jouw
dier? (afstand, hoogtes, onveilige omgeving …)
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Toegankelijkheid van de eigen school

10’

Leg nu de link met de eigen school. Vraag aan de leerlingen om de eigen schoollocatie
kritisch te bespreken.
Richtvragen:
- Is de school bereikbaar voor de leerlingen wat afstand betreft?
- Is de schoolomgeving veilig bv. voor fietsers?
- Is de school toegankelijk voor leerlingen met een mobiele beperking?
Noteer op het bord positieve en negatieve aspecten van toegankelijkheid van de eigen
school.
Enkele voorbeelden:
+ niet te ver voor de meeste leerlingen
+ goed openbaar vervoer
- onveilige fietsomgeving
- geen zebrapad aan de school
- ver voor sommige leerlingen

Laat de leerlingen in hun groepje 1 negatief aspect bespreken en 1 idee voor verbetering
hiervan bedenken.
Gebruik hiervoor de fiche: ‘Onze school is toegankelijk’

Laat elk groepje hun idee voorstellen.
En dan? Aan jou de keuze.
Je kan deze ideeën ophangen in de klas.
Je kan met de klas een goed idee uitwerken.
Indien mogelijk kan je de ideeën verder bespreken in de leerlingenraad of een
ander overlegorgaan binnen de school.
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Toegankelijkheid van scholen wereldwijd

10’

Scholen zijn helaas niet steeds veilig en makkelijk toegankelijk, in ons land en over de
hele wereld. Hiervoor worden leuke en creatieve oplossingen bedacht.
Bekijk samen met de leerlingen enkele van deze filmpjes:
Deze filmpje kan je ook op de website www.savedbythebell.be vinden.
Ga naar Materiaal > Lager > Video. Daar kan je de filmpjes gemakkelijk afspelen.

Colombia – kabelbaan
Leerlingen uit Los Pinos in Colombia hebben geen schoolbus, ze gebruiken een kabelbaan.

https://www.youtube.com/watch?v=Wh0o2zNOx8Y
Nederland - tandem
Een gezin uit Nederland gaat naar school met de tandem.
Mijn weg naar school - Nederland (Kindertijd KRO-NCRV)

https://www.youtube.com/watch?v=T8kpihcm6RM
Yara - bakfiets
Yara zit in een rolstoel en kan zelf niet fietsen. Haar moeder en zus bedachten daar de ideale
oplossing voor: een bakfiets!
Mijn weg naar school - Yara (Kindertijd KRO-NCRV)

https://www.youtube.com/watch?v=z9LsluKF1OE
Moldavië – paard en kar
Andrei woont in Moldavië. Hij gaat met paard en kar naar school.
Mijn weg naar school - Moldavië (Kindertijd KRO-NCRV)

https://www.youtube.com/watch?v=oXN6gFJVrSA
De leerlingen hebben de toegankelijkheid van de school van de dieren en van de eigen
school kritisch besproken.
Ze zijn een echt toegankelijkheidsdier!
Slot
Ring de bel!
Uitbreiding: Gesloten scholen in coronatijden
Doel:
In coronatijden waren scholen soms een hele tijd gesloten en dus helemaal niet toegankelijk voor
de leerlingen, zowel in ons land als wereldwijd. De fysieke afstand tussen leerkracht en leerling
werd groter. Vele leerkrachten overbrugden deze afstand op heel creatieve wijze. De leerlingen
erkennen deze inzet en noemen enkele voorbeelden.
Verloop:
Iedereen herinnert zich nog de sluiting van de scholen in ons land door de coronaepidemie. Ook in
andere landen sloten de scholen, soms zelfs veel langer dan hier (bv. in Guatemala).
Toon dit filmpje van een leerkracht uit Guatemala. Hij bouwde een bakfiets om tot mobiel
schoollokaal en fietste zo naar de woonplaatsen van zijn leerlingen.
https://youtu.be/SoTwfNFWIPk
Bespreek het filmpje.
- Wat vind je van dit filmpje?
- Ken je nog andere creatieve initiatieven van leerkrachten?

De leerlingen mogen zeker ook de loftrompet luiden voor al je collega-leerkrachten!
Waarvoor willen ze jullie bedanken? Waarvoor krijgen jullie pluimen?
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DIERENKAART: BEER
Hallo daar, ik ben de beer! Ik ben een sportieve beer. Door mijn
gespierde poten kan ik lange afstanden lopen en goed klimmen. Ik klim
enkel maar in sterke bomen, want anders kraakt de tak. Ik verlaat nooit
het bos, want in de stad is het verkeer te druk!

DIERENKAART: KIP
Tok tok tooook! De kip hier! Ik woon aan de rand van het bos samen met
mijn beste vriend de haan. Hier is het veilig voor mijn eieren, want in
het bos zit een vos die graag kuikentjes lust. Wanneer ik een vogel zie
probeer ik altijd mee te fladderen, maar ik kan jammer genoeg niet zo
hoog en ver vliegen.

DIERENKAART: NACHTEGAAL
Dag allemaal! Mijn naam is de nachtegaal. Ik fluit de meest prachtige
solo’s. Ik blijf het liefst in het bos, maar soms vlieg ik eens naar de stad.
Ik ben een kleine vogel, maar onderschat mij niet! Ik kan hoog vliegen en
heb ook een prima uithoudingsvermogen.

DIERENKAART: KAT
Miaaauw. Ik ben de kat, jullie kennen me wel. Ik hou er van om in de
straten van de stad rond te dwalen. Mijn grote droom is om ooit eens wilde
muizen te vangen in het bos. Ik kan heel goed springen dus hoogtes zijn
voor mij geen probleem.

DIERENKAART: KONIJN
Hoi, het konijn hier! Ik ben een goede sprinter en loop zo hard als de
wind! Ik ben een echte natuurliefhebber. Holen graven is het liefste wat ik
doe. De wereld buiten het bos is heel groot en daar zou ik de weg
kwijtraken. Ik blijf daarom graag tussen de bomen.

DIERENKAART: REGENWORM
Hei, ik ben de regenworm! Ik hou er van om te rollen in de aarde. Het
liefst van al maak ik korte wandelingetjes in het bos. Omdat ik geen
pootjes heb, ga ik niet graag op trappen en verhoogjes. Ik rust graag uit op
een hoopje mos.

Locatie school 1
De school is op een plek diep in het bos, ver weg van de stad en van de
rand van het bos.
De school bevindt zich onder een grote boom. De wortels van de boom
zijn bedekt met mos.
Dieren die aan de rand van het bos of in de stad wonen, moeten een
goed uithoudingsvermogen hebben om de school te bereiken.
Regenworm, beer, konijn, nachtegaal

Locatie school 2
De school bevindt zich in het midden van de drukke stad ver weg van
het bos.
Het schoolgebouw situeert zich op de eerste verdieping boven een
muziekwinkel.

Kat, nachtegaal

Locatie school 3
De school bevindt zich aan de rand van het bos, dichtbij de stad.
Het is een boomhutklas in een sterke grote boom.
Er is een ladder voorzien om de school te bereiken.

Kat, nachtegaal, beer, konijn, kip

Mijn school is toegankelijk
Wat is negatief aan de locatie van mijn school?
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Wat kan de school verbeteren?
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

