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OPORACHT1
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.
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SPREEKBEURT-TIP

Doe mee
met Samsam
ReportersClub!
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• Kijk op pagina 24 in Samsam en ga naar
reportersclub.samsam.net
• Laat uw leerlingen een missie doen en vraag
ze er een spreekbeurt over te houden.
• De inzenders van de beste missies maken
kans op een horloge op zonne-energie!

FILMPJE KIJKEN OP HET
DIGIBORD!
1. Het filmpje 'Vredesdorp in Col ombia' 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 kl as: 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 komen in jouw
buurt? Waar fiets je wel/niet alleen heen?
Mag dat ook van je ouders/verzorgers?
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OPORACHT2
WERKBLAD: HOE ZIT HET MET VRIJHEID VAN MENINGSUITING IN ...?
Tijdsduur: 30 min. Werkvorm: in groepjes en klassikaal Doel: verdieping van het thema
'vrijheid van meningsuiting', leren samenwerken, leren informatie verzamelen.
Lees pagina 10-11 in Samsam en bekijk op samsam.net het filmpje
'Wat denk jij?' van basisschool de Elout in Amsterdam. 1 n Nederland is
via de wet geregeld dat je mag zeggen wat je vindt. Maar kan dat ook
in andere landen? Zoek met je klas uit: hoe zit het met vrijheid van
•·
•
meningsuiting in China, Egypte, Cuba, IJsland en Nederland?
Werk in groepjes. leder groepje doet één land.

Bekijk in de atlas of op internet in welk werelddeel de
landen liggen. Lees dan de vragen hieronder. Zoek
informatie en antwoorden in Samsam, op samsam.net,
en andere websites en in schoolboeken. Praat met je
leerkracht en andere volwassenen.
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Wat heb je ontdekt?

Nederland

China

Cuba

IJsland

TIP

Zoek op
sa
, msam.net·
vre de me
te
Welk land n:
staat
bo vena an?

Egypte

In welk werelddeel
ligt het land?
Mag je er zeggen
wat je wilt?
Is er vrij internet?
Zijn journalisten beschermd door de wet?
Heeft de regering
eigen tv-zenders?
Is er censuur?
Zitten mensen in de
gevangenis om hun
mening?
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Kijk op samsam.net
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• In welke landen mag je zeggen wat je
denkt en vindt, zonder bang te hoeven
zijn? In welke landen is weinig vrijheid om
te zeggen wat je denkt?
• Wat zou volgens jullie moeten veranderen?
En wat kan hetzelfde blijven?
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OPDRACHT 3
WERKBLAD: VLUCHTEN - OP ZOEK NAAR VRIJHEID

Tijdsduur: 45 min. Werkvorm: klassikaal/individueel Doel: kennis verdiepen over
het onderwerp vluchtelingen, inleven in de situatie van Tareq en Samouil uit Syrië.

Bekijk met de klas de documentaire van Mensjesrechten
'Een jaar zonder mijn ouders' op samsam.net
Lees daarna pagina 12-13 in Samsam. Tareq (12) uit Syrië
vluchtte zonder zijn ouders naar Nederland. Zijn familie volgde
pas een jaar later.
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3 In vluchtelingenkampen, bijvoorbeeld in Irak of

Wat weet jij over vluchtelingen?
Kruis het goede antwoord aan.

Turkije, wonen ook veel kinderen. Ze gaan daar
allemaal naar school.
waar
niet waar

D

1 Hoeveel mensen zijn er wereldwijd op de
vlucht? Elk poppetje staat voor 1 miljoen
mensen. Ongeveer ...
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4 Kinderen hebben recht op een veilige plek om te
wonen. Dat staat in het Kinderrechtenverdrag.
waar
niet waar

D
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5 Gevluchte kinderen die in Nederland aankomen
hebben meteen recht op onderwijs.

D waar D niet waar

6 Kinderen in een asielzoekerscentrum in Nederland
mogen lid worden van een sportclub. Daarvoor
kunnen ze geld krijgen.
waar
niet waar
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Uit welke landen komen nu de meeste
vluchtelingenkinderen naar Nederland?

D Afghanistan en Griekenland.
D Turkije en Polen.
D Syrië en Eritrea.
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Kijk op samsam.net
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Schrijf hier 3 dingen op:
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Bekijk op samsam.net de filmpjes 'Eindelijk vrij' en
'Samouil als reporter' (zoek op 'Syrië'). Samouil (13)
vluchtte uit Syrië naar Nederland. Zit er bij jullie op
school een kind dat gevlucht is? Of ken je een kind in een
asielzoekerscentrum? Verzin samen wat je kunt doen
zodat hij/zij zich in Nederland meer thuis voelt.
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