
Zuidactie 2020

Insteken (buiten)gewoon lager 
onderwijs

Kahoot downloaden op je 
Smartphone voor straks
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https://www.zuidactie2020.org/
https://www.zuidactie2020.org/
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https://padlet.com/pbdbvl2/2nbh0348dwdr
https://padlet.com/pbdbvl2/2nbh0348dwdr


Alle info op de Zuidactie-padlet
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https://padlet.com/sintpaulus_dd/hjb77loiw46b
https://padlet.com/sintpaulus_dd/hjb77loiw46b


Filmpje lager
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https://www.youtube.com/watch?v=ZmUeeaByVU8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ZmUeeaByVU8&feature=emb_title


Activiste Nic
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Lenin en Steven
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Claudia
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Ook in Brussel zijn er daklozen
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Zuidactiespel (bovenbouw)
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Onderbouw: babbel en doespel rond 
weerbaarheid

Bovenbouw: escape room

chrome-extension://https:/padlet-uploads.storage.googleapis.com/136047764/2521495a349121ff4916d433ac055353/opdrachten_spel___zoek_de_sleutel.pdf
chrome-extension://https:/padlet-uploads.storage.googleapis.com/136047764/2521495a349121ff4916d433ac055353/opdrachten_spel___zoek_de_sleutel.pdf


Los het kruiswoordraadsel op.

Vorm met de letters uit de grijze vakjes een woord en toon dit 

aan de leerkracht!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GEVONDEN WOORD: ______________________________________________



Los het kruiswoordraadsel op.

Vorm met de letters uit de grijze vakjes een woord en toon dit 

aan de leerkracht!

1. In welk land woont Lenin?

2. Hoe zeg je ‘paradijs’ in het Spaans?

3. Zeg het in één woord: recht van het kind.

4. Lenin gaat na school naar een huis waar mensen hem helpen. Hij krijgt er een goede 
maaltijd. Hoe heet deze plaats? Vul aan: Casa…

5. Hoeveel miljoen kinderen leven op straat?

6. In Nicaragua gaan heel wat kinderen niet naar school en ze moeten soms gevaarlijk of 
ongezond werk goed. We spreken van ….

7. Welk spelletje spelen de kinderen in Nicaragua vaak?

8. Wat zijn ‘volcanes’? Tip: ze spuwen lava!

9. Vul het kinderrecht aan. Kinderen hebben recht op gezondheid, ? , voeding, omgeving.

10. Hoe heet de organisatie die is opgericht door de Broeders van Liefde om scholen en 
projecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika te steunen? Vul aan: … Belgium



Ken jij de vertaling van deze Spaanse woorden?

SPAANS NEDERLANDS SPAANS NEDERLANDS

Hola escuela

playas tarea

casa doctor

saludos jugar

crucigama trabajar

familia juntos

ayuda pobreza

derecho de los 

ni os

fuerza



Kleef de strookjes met de kinderrechten bij de juiste afbeelding.



Kleef de strookjes met de kinderrechten bij de juiste afbeelding.

RECHT OP 
ONDERWIJS

RECHT OP EEN 
NAAM

RECHT OP 
VOEDING,…

RECHT OP EEN 
EIGEN MENING

RECHT OP SPEL

RECHT OP ZORG 
EN LIEFDE

RECHT OP 
INFORMATIE

RECHT OP 
VERZORGING



Zoek de woorden in de woordzoeker!



SMILE – Teken grote spierballen op de speelplaatsmuur, ga 

ervoor staan en maak een stoere foto. Zorg ervoor dat iedereen 

eens op de foto staat. Toon de foto’s aan de juf.
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https://www.zuidactie2020.org/lied
https://www.zuidactie2020.org/lied


Sensoa vlaggenspel
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Impulsen vanuit ZiLL-

onderwijsarrangementen



Focussen in het lager
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https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/136047764/ae36a3d9357d186be7f5e71a91e16bf2/Zuidactie__Zill_2019.docx
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/136047764/ae36a3d9357d186be7f5e71a91e16bf2/Zuidactie__Zill_2019.docx


Ordeningskader Zill met generieke 
doelen over zuidactie 2020
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Zillig thematisch/projectmatig werken.
Hoedoededa???
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Uit de ZILL-bib (leerplansite)
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En ook nog deze…
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Oriëntatie op bewegingscultuur: 
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Muzische ontwikkeling

• Zie huisaltaartjes op pinterest van Inse
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Zuidactie input rkg: lagere school

•

•

•

•



Jezusbeeld:

Huis van Jezus

Kartonnen 

sloppenwijk

bouwen

Dromen, wensen

Voor Lenin

Een beter huis 

ontwerpen…



Zelfreflectie & zelfbeeld

Huisaltaartjes, Fuerza mama &Maria verering



https://padlet.com/pbdbvl2/ne2ewem52jsi
https://padlet.com/pbdbvl2/ne2ewem52jsi
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https://padlet.com/pbdbvl2/2nbh0348dwdr
https://padlet.com/pbdbvl2/2nbh0348dwdr

