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LESSEN EN TIPS
VOOR KLEUTER - LAGER - 

SECUNDAIR - HOGER



STUDIO GLOBO
Wie zijn wij?
Studio Globo is een educatieve ngo voor mondiale 
solidariteit, met educatieve centra in Antwerpen, 
Brussel, Hasselt, Gent en Roeselare. Met een 
praktijkgericht vormingsaanbod ondersteunt Studio 
Globo leerkrachten om te werken aan de wereld in de 
klas.

Wat doen wij? 
Gedreven door een ideaal van sociale rechtvaardigheid 
wil Studio Globo werken aan een leefbare toekomst 
waarin elke mens meetelt. Studio Globo stimuleert en 
versterkt daarom leerkrachten in het Nederlandstalig 
onderwijs om steeds nieuwe generaties kinderen 
en jongeren via een verbindend verhaal te bewegen 
tot mondiale solidariteit, lokaal en wereldwijd. 
Hiervoor werkt Studio Globo een praktijkgericht 
vormingsaanbod uit voor leerkrachten van het basis- 
en secundair onderwijs en leerkrachten in opleiding. 
Studio Globo biedt daarbij lespakketten, inleefateliers 
en workshops aan waarin beleving centraal staat.

www.studioglobo.be
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SAVED BY THE 
BELL ONLINE

De website van Saved by the bell is het 
kloppend hart van de actie. Je kan er 
alle informatie en lesmateriaal vinden. 
www.savedbythebell.be

Het materiaal is verdeeld in vier subgroepen: LES, 
BEELD, LIED en VIDEO. De bestanden kan je online 
raadplegen of downloaden naar je eigen toestel.

Op de website vind je bij het lesmateriaal interessante 
videofragmenten om in de klas te 
gebruiken.

facebook.com/savedbythebellbe is het kanaal om 
het meest recente nieuws te delen, tips 
voor leuke acties uit te wisselen, je foto’s en 
fi lmpjes te verspreiden ... 

Op Instagram kan je foto’s delen met de hashtag 
#savedbythebell2022.

Op Instagram

INHOUD

3 … GOED ONDERWIJS VOOR IEDEREEN?
4 … DIE KEURE EN SAVED BY THE BELL
5-8 … VOOR DE KLEUTERS EN DE EERSTE GRAAD
9-12 … VOOR HET LAGER ONDERWIJS
13-20 … MEMORYSPEL, uitneembaar

21-22 … VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS
23-24 … VOOR HET HOGER ONDERWIJS
25-27 … HET BELMOMENT, duiding en inkleding

28 … OVER DE (TAAL)GRENZEN HEEN
29 … DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN
30 … NOG MEER WERELD IN JE KLAS



GOED ONDERWIJS VOOR IEDEREEN?
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‘Leerlingen en leerkrachten zijn soms 
opgelucht als ze ‘s avonds de schoolbel 
horen. Maar miljoenen kinderen en 
jongeren horen de schoolbel zelden of 
nooit rinkelen.’

Op woensdag 5 oktober, op de 
Internationale dag van de Leerkracht, 
roept Studio Globo alle scholen op om 
de schoolbel extra te laten rinkelen. Zo 
laten we de wereld horen dat iedereen 
zich moet blijven inzetten voor goed 
onderwijs. Het is een hefboom voor 
ontwikkeling en gelijke kansen.

Voor kinderen is school veel meer dan 
alleen een plek om te leren. Het is een 
veilige plaats om zich te ontwikkelen 
in een sfeer van welbevinden en 
geborgenheid. Dat thema zetten we 
dit jaar in de kijker.

Goed onderwijs  
voor iedereen!

Dat blijft de eis van 
Saved by the bell.

Om het belmoment 
in je klas of school 
voor te bereiden, 

vind je in deze bundel tips en 
lessuggesties.  
 
Al deze informatie en de nodige 
bijlagen zijn vrij te downloaden via 
www.savedbythebell.be.

Elk jaar doen er gemiddeld 500 
scholen mee; goed voor zo'n 140.000 
leerlingen, studenten, leerkrachten en 
docenten. Ook in het buitenland klinkt 
er meer en meer belgeluid. Doet je 
school dit jaar ook mee?

DOE MEE
en registreer je school op 
www.savedbythebell.be.
-  Zo toon je mee hoeveel 

mensen bellen voor het recht 
op goed onderwijs;

-  ontvang je een pakket gratis 
posters en brochures om de 
actie zichtbaar te maken op 
school;

-  krijg je automatisch de 
nieuwsbrief toegestuurd met 
de laatste informatie voor een 
geslaagde actie op je school.

WAT WILLEN WE MET  
SAVED BY THE BELL BEREIKEN?
De blik verruimen
De leerlingen ontdekken dat er meer 
is dan hun eigen wereld. Het is een 
basis voor een open, geïnteresseerde 
en respectvolle houding tegenover 
mensen uit andere culturen.

Nieuwsgierig maken
Men ervaart dat een grote diversiteit 
boeiend is en ook kansen biedt.

Gelijkenissen zien
Overal zijn er kinderen die ook spelen, 

lachen, eten, blij of boos zijn … Uit die 
herkenning groeit verbondenheid.

Inzicht meegeven
Er zijn heel wat oorzaken waarom 
onderwijs niet voor iedereen 
toegankelijk is: conflict of oorlog, 
armoede, gezondheid, onevenwicht 
tussen jongens en meisjes, gebrek aan 
infrastructuur … Oudere leerlingen 
begrijpen dat onderwijs een hefboom 
voor ontwikkeling is.

Oplossingen  
laten zien
Oplossingen zijn mogelijk door goed 
politiek beleid. Ook de kwaliteit 
van het aangeboden onderwijs 
is belangrijk met factoren als de 
opleiding van de leerkrachten, de 
infrastructuur van de scholen of de 
kwaliteit van de lesmethodes.



ONDERWIJS DOET ERTOE VOOR DIE KEURE 
EN SAVED BY THE BELL
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Uitgeverij die Keure steunt Saved by  
the bell door het drukwerk te sponsoren 
en mee te helpen aan de actie en 
communicatie. Waarom?

Als educatieve uitgeverij vinden we 
het een grote meerwaarde om te 
kunnen meewerken aan projecten die 
het verschil maken voor leerkracht en 
leerling. We zijn steeds op zoek naar 
nieuwe en efficiënte methodieken en 
middelen. Maar voor ons gaat het nog 
iets verder. De grens tussen kwaliteitsvol 
onderwijzen en toekomstgericht 

opvoeden vervaagt meer en meer. De 
rol van de school wordt daarin steeds 
belangrijker en de verantwoordelijkheid 
voor wie daar professioneel mee bezig 
is, alsmaar breder. Ook daarin willen wij, 
binnen onze mogelijkheden, een heel 
eind meegaan met wie een rol speelt in 
het onderwijs.

Toen we het initiatief Saved by the 
bell van Studio Globo leerden kennen, 
twijfelden we geen moment om ook 
daaraan ons drukwerksteentje bij te 
dragen. De actie streeft naar gelijke 

kansen, niet alleen voor leerkrachten, 
maar ook voor leerlingen en kinderen 
over de hele wereld. Omdat íedereen 
recht heeft op góed onderwijs. Een 
boodschap waar wij steevast achter 
staan en die we samen met Saved by 
the bell willen uitdragen. Het drukwerk 
sponsoren en hun communicatie 
ondersteunen, betekent voor ons dan 
ook meer dan steun bieden, het is net 
een eer om aan zo’n hartverwarmend 
initiatief te mogen bijdragen. Samen 
naar een wereld met goed onderwijs 
voor iedereen!

Saved by the bell, 5 oktober 2021
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KOM JIJ GRAAG NAAR SCHOOL? 
EN WAAROM?

VOOR DE KLEUTERS 
EN DE EERSTE GRAAD 

Lessen en tips 2022

Op de dag dat een kind voor het eerst 
naar school gaat, zet het een grote 
stap ‘de wereld in’. Voor een jong 
kind is de school een fascinerende 
plek: vol andere kinderen om te leren 
kennen en mee te spelen, vol spel- 
en knutselmateriaal, vol boeken en 
verhalen en met een leerkracht aan 

het roer, naar wie de kinderen vaak 
enorm opkijken.

We bieden je enkele impulsen aan 
voor korte activiteiten om met de 
leerlingen aan de slag te gaan rond 
de vraag ‘Waarom kom jij graag 
naar school?’

Op de website van Saved by the bell 
kun je de uitgebreide uitleg en al het 
nodige lesmateriaal vinden.

VOORAF
- Registreer je school op 

www.savedbythebell.be en 
ontvang promomateriaal van 
Saved by the bell.

- Bekijk ons aanbod in de brochure en 
op de website en kies de activiteiten 
die jij met jouw klas wil doen.

- Download het nodige lesmateriaal. 
Je vindt het terug op 
www.savedbythebell.be > 
Materiaal > Kleuter > Les

Memory ‘Waarom 
kom jij graag naar 
school?’
In het midden van deze brochure vind 
je een memory-spel. Haal de pagina’s 
uit de bundel en knip of snijd de 
kaartjes uit.

Speel met de leerlingen het 
memoryspel. Als twee dezelfde 
kaarten tevoorschijn komen, neem je 
even de tijd om te bespreken wat de 
leerlingen op de kaarten zien.

Bv. Wat zie je op dit kaartje?
Maakt dit jou ook blij op onze school?

AANBOD

De ontwikkelingsdoelen 
voor kleuters van de verschillende 
onderwijskoepels zijn te 
downloaden via
www.savedbythebell.be > 
Materiaal > Kleuter > Les
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Tip  Op onze website vind je ook een 
grote versie van de memorykaartjes 
die je kan projecteren, zodat alle 
leerlingen ze goed kunnen bekijken.

Tip  Voor de jongste kleuters kan 
je het spel eventueel opdelen in 
verschillende speelsets, zodat het voor 
de kinderen makkelijker wordt om 
twee dezelfde kaarten om te draaien.

Op zoek naar het 
warmste plekje van 
de school
Aan de hand van het bekende spelletje 
‘warm-koud’ laat je de leerlingen met 
elkaar delen welk plekje op school ze 
het leukst vinden.

Geef de leerlingen de opdracht om 
in gedachten door de school te gaan 
en een plekje te zoeken waar ze het 
‘warm van krijgen’ en waar ze zich dus 
goed voelen.

Daarna gaan jullie telkens samen op 
zoek naar het ‘warmste plekje’ van één 
van de leerlingen.

Op onze website kan je een ‘warmste 
plekje’-label downloaden. Druk er 
één of voor elke leerling van je klas, 
lamineer de labels, maak een gaatje 
met een perforator en bevestig de 
labels telkens op het lievelingsplekje. 

Als verschillende klassen dit 
doen, krijg je zo een mooi beeld 
over de favoriete plekjes van de 
leerlingen.

Tip  Met de jongste kleuters kan je 
een wandelingetje maken door de 
school en halt houden op enkele 
plekken. Geef elke kleuter een 
stokje waarop je een lachende 
smiley bevestigde. Worden de 
kleuters blij van het plekje dan 
mogen ze de lachende smiley in de 
lucht steken. Tel samen de lachende 
smileys en teken daarna met stoepkrijt 
evenveel lachende smileys op de 

grond of plak smileys op een poster 
die je hier ophangt.

De plezantste 
plattegrond
Wat is een plattegrond eigenlijk? 
Op onze website vind je materiaal 
om je leerlingen te laten kennismaken 
met het concept ‘plattegrond’. 
Ze bekijken een aantal scholen en 
ook hun eigen school vanuit de 
lucht.

Daarna gaan ze creatief aan de slag 
om zelf een plattegrond of miniversie 
te maken van de school(omgeving).

Foto GO! BS De Wonderwijzer in Meerbeke
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Deze creatie staat centraal 
in een afsluitende 
refl ectieopdracht: op 
welk plekje landt de 
hartjeshelikopter met telkens 
een andere leerling als piloot? 
Doordat de hartjeshelikopter 
telkens een hartje achterlaat op 
de plek waar hij landde, wordt 
al snel duidelijk welke plekjes 
de leerlingen het 
leukste vinden.

HET BELMOMENT
Achteraan (p. 25-27) kan je leuke suggesties vinden voor het 
verloop van een belmoment, voor een feestelijke aankleding 
en voor de duiding van de actie Saved by the bell.
Op de website staan ook enkele leuke liedjes om het 
belmoment in te leiden of af te ronden.
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HET BELMOMENT
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Tijdens het belmoment zetten we alle 
leerkrachten in de bloemetjes en laten 
we de schoolbel extra rinkelen. Daarbij 
is er telkens aandacht voor het feit dat 
alle kinderen wereldwijd recht hebben 
op goed onderwijs.

Met de hele school?
Het is bij voorkeur een schoolgebeuren, 
maar ook kleinere groepen kunnen een 
eigen belmoment organiseren.

Op een vast tijdstip?
Je kan het actiemoment organiseren 
wanneer het best past tijdens de 
schooldag. Het is vooral belangrijk dat 
we op 5 oktober extra schoolbellen 
horen op zoveel mogelijk plaatsen.

Hoe verloopt een 
belmoment?
Om een belmoment te organiseren 
met je klas of school kan je een keuze 
maken uit het aanbod:
-  Een feestelijk gebeuren organiseren 

met (zelfgemaakte) vlaggen, span-
doeken, (krijt)tekeningen, slingers …

-  Een eenvoudige duiding voorlezen 
door de directeur, een leerkracht of een 
leerling (zie Duiding Saved by the bell).

-  Een themalied zingen en/of een dansje 
doen (zie Liedjes voor alle leeftijden)

-  Het belmoment zelf met de 
schoolbel, een antieke bel, 
zelfgemaakte of meegebrachte 
belletjes, muziekinstrumenten … 
Vermijd wel te luide toeters en bellen.

Duiding  
Saved by the bell
Vandaag hoor je de schoolbel extra 
rinkelen. Dat doen we voor de actie 
Saved by the bell.

Leerkrachten maken elke dag een 
verschil en daar mogen we trots op 
zijn. Op deze Dag van de Leerkracht 
verdienen onze juffen en meesters 
of onze leerkrachten een heel groot 
applaus!

De laatste jaren zijn er veel inspan-
ningen gedaan om alle kinderen on-
derwijs te geven. Dat is al heel goed, 
maar spijtig genoeg zijn er weer 
meer dan 259 miljoen kinderen én 
jonge mensen die om allerlei rede-
nen niet naar school kunnen gaan! Er 
zijn geen scholen in de buurt, jonge-
ren moeten thuis helpen, de ouders 
kunnen het schoolgeld niet betalen 
of er is oorlog in hun land. Ook de 
COVID-pandemie zette het onderwijs 
de laatste jaren op zijn kop.

Naar school kunnen gaan is goed, 
maar het is ook belangrijk dat er 

goede gebouwen zijn met goede 
klassen. Door de coronacrisis is ook 
duidelijk geworden dat les geven 
en onderwijs volgen via de computer 
niet gemakkelijk is.

Er zijn ook goede leerkrachten 
nodig die kunnen werken met goede 
schoolboeken en goed lesmateriaal.
De school moet ook een veilige 
plaats zijn waar iedereen zich goed 
voelt.

Kortom: goed onderwijs voor 
iedereen! Daar moeten de 
presidenten en de ministers in alle 
landen voor zorgen. Samen met de 
schooldirecties, leerkrachten, ouders 
én leerlingen.

Vandaag bellen we zodat iedereen 
onze boodschap goed zal horen.

Foto GBS ’t Kroontje in 
Massenhoven

VIVES Hogeschool in VBS ’t Fort Kortrijk  
© foto van Caroline De Meyer

LIEDJES VOOR 
ALLE LEEFTIJDEN
TING, TINGELING voor de 
jongste kinderen
SAVED BY THE BELL voor de 
kinderen van de lagere school
GROEIEN DOE JE NIET 
ALLEEN ook voor het lager 
onderwijs
GEEF EEN LEL AAN DIE BEL 
voor oudere kinderen en 
jongeren

Beluister en download het 
aanbod op  
www.savedbythebell.be >  
Materiaal > Lied



Foto VBS Tuimelaar in Stekene

SUGGESTIES VOOR DE ACTIEDAG

We hebben doorheen de jaren heel wat 
tips verzameld in basis- én secundaire 
scholen om de actie in te kleden of te 
organiseren. Deze leuke ideeën kunnen 
dienen als inspiratie om iets meer te doen 
met Saved by the bell.

Dag van de 
Leerkracht
Verrassing voor de leerkrachten
In veel scholen worden de leerkrachten 
door de directie, de ouders en de 
leerlingen letterlijk in de bloemetjes 
gezet op hun Dag van de Leerkracht. Je 
kan de leerkrachten ook verrassen met 
een geschenkje of hen een mooi kaartje 
geven als waardering voor het werk.

Even stilstaan …
Geniet van je Dag van de Leerkracht, 
maar sta ook even stil bij het feit dat 
er nog teveel leerkrachten moeten 
werken in moeilijke omstandigheden. 
Met theelichtjes bv. maak je een mooie 
stilteplaats.

Thema Goed 
onderwijs voor 
iedereen
Hindernissenparcours
Op de speelplaats kan je een 
hindernissenparcours maken. Dat 
symboliseert de moeilijke weg die 
kinderen soms moeten afleggen 
om naar school te gaan: klimmen, 
klauteren, bukken, ploeteren …

Tekeningen, vlaggen of 
spandoeken maken
Laat de leerlingen tekeningen, vlaggen 
of spandoeken maken over het 
onderwerp ‘Een goede school voor 
iedereen’. Hang de resultaten op zodat 
iedereen ze kan bewonderen.

Ontvangst aan de schoolpoort
Met een team van gemotiveerde 
leerkrachten en leerlingen ontvang je 
‘s morgens iedereen met belgerinkel. 
Vorm een ontvangstcomité aan de 
schoolpoort. Je kan ook een kaartje 
of briefje aan de leerlingen geven met 
wat uitleg over Saved by the bell in je 
school.

Brieven schrijven
Oudere leerlingen kunnen een 
brief schrijven in het Frans of in het 
Engels naar de leerlingen van hun 
partnerschool in het buitenland. Het 
onderwerp voor de briefschrijfactie kan 
je samen met de leerlingen kiezen.

De beleidsmakers bepalen het 
kader om goed onderwijs te kunnen 
organiseren. Dat zijn de minister 
van Onderwijs, de parlementsleden, 
de verantwoordelijken van de 
onderwijskoepels … Schrijf hen een 
brief met daarin jullie dromen voor goed 
onderwijs.

26
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Foto GLS Ruiter in Waasmunster

Foto Vrij Technisch Instituut Leuven
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Het belmoment
Ritmisch belconcert
Maak een eenvoudige belpartituur 
en laat iedereen bellen volgens een 
bepaald ritme. Er zijn heel wat creatieve 
variaties te bedenken voor een 
belconcert met bv. handenklappen of 
zinnen scanderen.

Bellen in de schoolgangen
Organiseer je alleen met jouw klas een 
belmoment? Dat kan.
Wat ook kan, is dat je leerlingen 
bellend door de schoolgangen 
trekken. Zo betrek je toch de hele 
school bij de actie.

Alternatieven voor het 
belmoment
De leerlingen kunnen ook bellen 
blazen. Die dragen de boodschap verder 
uit over het dorp of de stad. Elke leerling 
kan met zijn (zelfgemaakte) bellenblazer 
een wens de wereld inblazen!

Veel leerlingen komen met de fiets naar 
school. Verzamel met alle fietsers op de 
speelplaats en combineer de schoolbel 
met het gerinkel van de fietsbellen.

Voor oudere leerlingen is dit een leuk 
alternatief. De jongeren kiezen een 
favoriete beltoon op hun mobiele 
telefoon. Op het afgesproken tijdstip 
laten alle leerlingen op hetzelfde 
moment de beltoon op hun smartphone 
rinkelen.

Je kan met de leerlingen zelfs een 
minuut stilstaan tijdens of na het 
belgerinkel; letterlijk stilstaan bij het 
thema van goed onderwijs overal en 
voor iedereen.

Samen bellen over de  
grenzen heen
Heb je een scholenband met een school 
in Franstalig België of in een ander land? 
Stel je partnerschool voor om samen 
een belmoment te houden in de loop 
van de dag. Zie p. 28 Saved by the bell 
over de (taal)grenzen heen.

Foto VLOT! Campus  
CREO in Lokeren

Foto GLS De  
Sleutelbloem in Brecht

Foto GO! BS De Wonderwijzer in Meerbeke>

NOG EEN LAATSTE  
TIP: DE PERS
Nodig de lokale persmedewerkers uit.  
Zij kunnen de actie ruimer verspreiden.
Soms kan je zelf een artikel, een foto of 
een filmpje bezorgen aan de pers.
Ook op de website van je school kan je de 
actie delen met bv. de ouders of de lokale 
gemeenschap. 
Je mag ons de resultaten bezorgen via 
savedbythebell@studioglobo.be. Wij 
verspreiden ze dan op de website. Zo kan 
iedereen volgen hoe we overal bellen voor 
meer en beter onderwijs in de hele wereld.



SAVED BY THE BELL OVER  
DE (TAAL)GRENZEN HEEN

Zou het niet fantastisch zijn dat ook 
je partnerschool op 5 oktober de bel 
extra laat rinkelen voor kwaliteitsvol 
onderwijs? Zo bouwen we een 
wereldwijd web van scholen die 
opkomen voor goed onderwijs voor alle 
kinderen en jongeren.

Motiveer je partnerschool in Franstalig 
België of in het buitenland om op 
woensdag 5 oktober een belmoment 
voor Saved by the bell te organiseren.

Een toolbox met 
activiteiten
Je kan de belactie Saved by the bell 
gebruiken voor een interculturele 
uitwisseling met je partnerschool.

Het thema ‘goed onderwijs voor 
iedereen’ leent zich uitstekend om 
samen een activiteit te doen. Met 
de nieuwe toolbox reiken we enkele 
uitgewerkte voorstellen aan.

De teksten zijn vertaald naar het 
Frans, Engels en Spaans. Dus ook je 
partnerschool kan inspiratie opdoen 
via onze website.

Een gezamenlijk belmoment zal 
de banden tussen de leerlingen en 
leerkrachten van de partnerscholen 
versterken. Via een videoscherm naar 
elkaar wuiven en samen bellen, zorgt 
voor echte kippenvelmomenten.

De toolbox kan je vinden via www.
savedbythebell.be/internationaal

Partnerschappen 
opzetten of 
onderhouden?
Verschillende organisaties helpen bij 
het tot stand komen en onderhouden 
van een stevig partnerschap tussen 
scholen over de taal- of landsgrenzen 
heen.

VVOB Scholenbanden:  
www.scholenbanden.be
VIA Don Bosco: 
www.viadonbosco.org
Leraars zonder Grenzen:  
www.lzg.be
Broederlijk Delen:  
www.broederlijkdelen.be
Swap-swap en het Prins Filipsfonds: 
www.swap-swap.be

Foto Colegio Salesiano uit Cusco in Peru – VIA Don Bosco

Foto Mariagaard in Wetteren – partnerschap in Chennai India

Foto GO! Atheneum Mariakerke – Scholenband in Kiruhura Rwanda Foto Ave Mariaschool in Vlezenbeek – Rainbow4Kids in Kenia 



DUURZAME 
ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN
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De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellin-
gen, of Sustainable Development Goals 
(SDG’s) in het Engels, vormen de komende 
jaren de leidraad voor de wereldwijde 
inspanningen rond armoedebestrijding, 
onderwijs, milieubescherming, de aanpak 
van ongelijkheid en andere thema’s.

GARANDEER 
TOEGANKELIJK EN 
GOED ONDERWIJS VOOR 
IEDEREEN
Eén van de 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen is 
kwaliteitsonderwijs voor iedereen.
Ondanks vooruitgang in de afgelopen 
decennia gaan vandaag nog steeds 259 
miljoen kinderen en jongeren niet naar 
school of haken af voor ze 17 jaar zijn.

Tegen 2030 moeten alle jongens en meisjes 
kunnen genieten van kwalitatief lager en 
middelbaar onderwijs. Genderongelijkheid 
en onevenwichtige toegang tot onderwijs van 
kansengroepen moeten weggewerkt worden. 
In het onderwijs moeten verdere kennis en 
vaardigheden rond duurzame ontwikkeling 
worden aangeleerd.



NOG MEER WERELD IN JE KLAS?
Werken aan de wereld in je klas is een 
proces dat tijd vraagt. Het stopt niet 
bij deze belactie van Saved by the bell. 
Ook op andere momenten tijdens het 
schooljaar kan je aandacht hebben 
voor de wereld in je klas.

Dat kan je doen door:
-  de klasinrichting: bv. een wereldfoto op 

de computer, de kalender van 11.11.11, 
een grote wereldkaart …

-  de hoeken te verrijken: bv. Marokkaanse 
kussens in de onthaalhoek, boeken in 
andere talen in de leeshoek, een nieuws-
hoek met berichten uit de wereld …

-  de gekende materialen aan te passen: bv. 
welkomstlied in een andere taal, begroe-
tingen uit verschillende culturen …

-  in te spelen op campagnes van ngo’s 
met een educatief aanbod.

Aanbod van 
Studio Globo
Studio Globo biedt naast de inleefateliers 
en de workshops ook interessant lesmate-
riaal aan om zelf te werken aan de wereld 
in je klas. 

Bekijk het ruime aanbod op 
www.studioglobo.be
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Les kleuteronderwijs
Sarah Verhaeghen
Katrijn Geldof

Les lager onderwijs
Katrijn Geldof

Lesmateriaal 
secundair
Yannick De Strycker

Inhoud hoger 
onderwijs
Jos Schockaert

Eindredactie
Katrijn Geldof
Jos Schockaert

Toolbox 
internationaal
Remco Daniels

Fotomateriaal
Medewerkers van Studio Globo en 
VIA Don Bosco
Deelnemende scholen Saved by 
the bell 2021

Videomateriaal
Bruno Savio, Samugam Trust, 
Pondicherry, India
Jos Schockaert

Ontwerp affi  che
HetVliegendHert.be

Website 
Saved by the bell
Sakado, Jan Vandenbussche

Lay-out en druk
die Keure – Brugge

Dank aan
- alle leerkrachten en vrijwilligers 

die meewerken aan deze 
lessuggesties.

- alle organisaties die helpen om 
de actie te promoten.

Studio Globo is een ngo voor 
ontwikkelingssamenwerking die 
zich specialiseert in ontwikkelings-
educatie.
Samen met Broederlijk Delen 
vormen we het samenwerkingsver-
band Komyuniti.
De werking van Studio Globo is 
mogelijk dankzij de steun van de 
Belgische Ontwikkelingssamen-
werking, via DGD (Directie-Gene-
raal Ontwikkelingssamenwerking), 
de Vlaamse Gemeenschap, de 
provinciebesturen van Antwerpen, 
Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant 
en West-Vlaanderen, de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie in 
Brussel, de steden Antwerpen, 
Gent en Sint-Niklaas, 11.11.11 en 
Broederlijk Delen.

Studio Globo
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
T 02 520 05 30
info@studioglobo.be

 facebook.com/studioglobo
 pinterest.com/studioglobo
 youtube.com/studioglobo
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BRENG JE 
KLAS DICHTER 
BIJ DE WERELD

Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge, T 050 47 12 88, besteldienst@diekeure.be,www.diekeure.be

• Surf naar www.wouw.diekeure.be 
• Bekijk het webinar over Wouw 
• Vraag een gratis ontdekpakket aan om Wouw uit te testen in de klas:

De methode wereldoriëntatie Wouw 
bereidt je leerlingen voor op onze 
veranderende wereld met de nodige 
vaardigheden om die wereld te begrijpen 
en er weerbaar, mediawijs en creatief 
mee om te gaan.

• Actieve lessen en opdrachten
• Zelfontdekkend leren
• Blended learning met 

digitale oefeningen 
en tools

• Nieuwe kennisthema’s 
zoals duurzaamheid

 lessen en opdrachten
Zelfontdekkend leren
Blended learning met 
digitale oefeningen 

• Nieuwe kennisthema’s 
duurzaamheid

De opbouw van de methode 
verkeers- en mobiliteitseducatie 
Fluo sluit perfect aan bij Wouw 

en is daardoor vlot te integreren 
in de lessen wereldoriëntatie.
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BLENDED LESGEVEN MET KABAS: 
JOUW DIGITALE TOOLBOX
Kabas maakt blended learning mogelijk en bevat al 
het digitale methodemateriaal om:
- als leerkracht de leerstof te onderwijzen en 

de voortgang van je leerlingen te monitoren.
- als leerling de leerstof te ontdekken, in te oefenen

en toe te passen in een nieuwe context.

automatisch 
gediff erentieerde 

taken

adaptieve
leersporen

krachtige
zoekfi lter

uitgebreide
resultatenweergaves

zelfstandig
leren

Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge, T 050 47 12 88, besteldienst@diekeure.be,www.diekeure.be

Meld je aan via www.kabas.be. Meer info op www.kabas.diekeure.be
Volg onze methodes, tips en inspiratie:

Nieuwsbrief: www.nieuwsbrief.diekeure.be

Facebook: www.facebook.com/DieKeureEducatief

Instagram: www.instagram.com/diekeureeducatief

Pinterest: www.pinterest.com/diekeure
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