OPDRACHT 1
Tijdsduur: 10 min. Werkvorm:
klassikaal Doel: kennis vergroten en

nadenken over 'vrijheid' in Colombia
en Nederland Kinderrecht: het recht
op bescherming tegen geweld en
oorlog / het recht om te spelen.

FILMPJE KIJKEN OP
HET DIGIBORD!
1. Het filmpje 'Vredesdorp in Colombia' staat
op samsam.net. Daar vindt u ook meer
informatie over Colombia.
2. Laat op het digibord zien waar Colombia
ligt. Gebruik de achtergrondinformatie om
de situatie in het land te schetsen.
Laat het filmpje zien op het digibord.

3. Vraag de klas: wat viel je op? Denk je dat
deze kinderen hier echt veilig zijn? Zou je
zelf in dit dorp willen wonen? Wie is er wel
eens bang geweest tijdens het spelen op
straat? Durf je overal te spelen in jouw
buurt? Waar mag je wel/niet komen van je
ouders/verzorgers?
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OPORACHT2
WERKBLAD: KINDEREN OP DE VLUCHT

Tijdsduur: 40 min. Werkvorm: klassikaal/individueel Doel: kennis verdiepen over

het onderwerp vluchtelingen, inleven in de situatie van Tareq en Samouil uit Syrië.
Kinderrecht: het recht op bescherming tegen oorlog en geweld.

Bekijk met de klas de documentaire van Mensjes
rechten 'Een jaar zonder mijn ouders' op samsam.net
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Lees daarna pagina 18-19 in Samsam: Maurice ontmoet Tareq.
Tareq (12) uit Syrië vluchtte zonder zijn ouders naar Nederland.
Zijn familie volgde pas een jaar later.
Wat weet jij over vluchtelingen?
Kruis het goede antwoord aan.
Let op: soms zijn meer antwoorden goed!

4 In vluchtelingenkampen, bijvoorbeeld in Irak of

1 Mensen vluchten voor ...

D a) oorlog en geweld.
D b) armoede.
D c) natuurrampen, zoals een overstroming,
aardbeving of droogte.
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Turkije, gaan alle kinderen naar school.

D waar
D niet waar

5 Kinderen hebben recht op een veilige plek om
te wonen. Dat is een kinderrecht.

D waar
D niet waar

Hoeveel mensen zijn er in de hele wereld op
de vlucht? Ongeveer ...

D a) 20 miljoen. :J, :J,
D b) 40 miljoen. :J, :J, :J, :J,
D c) 60 miljoen. :J, :J, :J, :J, :J, :J,
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Waar of niet waar? Kruis het goede antwoord aan.

6 Kinderen die gevlucht zijn hebben recht op
speciale bescherming.

D waar
D niet waar

Uit welk land vluchten nu de meeste omdat
het er gevaarlijk is?

D a) Griekenland.
D b) Turkije.
D c) Syrië.
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Kijk op samsam.net
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Voor kinderen die gevlucht
zijn is het flink wennen
in een nieuw land. Een
vreemde taal, ander eten
en nieuwe gewoontes.
Zit bij jullie op school een
kind dat gevlucht is? Of
ken je een kind in een
asielzoekerscentrum?

Bekijk op
sa'.11sam.net d
e
filmpjes van
o
Sam u;1 (13) H""
vluchtte Ook· u;Ç
Syrië.

Verzin wat jij kunt doen zodat hij/zij zich in
Nederland meer thuis voelt. Schrijf 3 dingen op:
1
2

3
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OPDRACHT 3
WERKBLAD: VRIJHEID IS VOOR MIJ ...

Tijdsduur: 15 min. Werkvorm: klassikaal en individueel Doel: Creatief verwerken en
reflecteren op het thema 'vrijheid' Kinderrecht: het recht op spel, het recht op een
eigen mening.

Lees pagina 16-17 in Samsam.
Bekijk daarna de filmpjes op samsam.net:
• 'Ontmoeting met blauwhelmen in Mali.'
• 'Mijn vader is een blauwhelm.'
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Wat betekent vrijheid voor jou? Wanneer voel je je écht vrij?
Wat doe je dan? Op welke plek ben je? Alleen of samen?
Teken het hier. Leg de tekeningen dan bij elkaar. Wat zien jullie?
Wanneer voelen de meeste kinderen zich vrij?
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Kijk op samsam.net
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