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Telefoon

Burgerschap
Samsam komt 5 x per jaar uit met een magazine,
en een werkblad. Daarbij hoort een website met
filmpjes en aanvullende informatie: samsam.net
Met Samsam werkt u aan kennis, vaardigheden
en gedrag op het gebied van burgerschap. Elke
editie heeft een thema dat aansluit bij mondiale
vraagstukken over democratie, kinderrechten,
identiteit en duurzaamheid.

Lesdoelen
De opdrachten in het werkblad sluiten aan bij de
kerndoelen en leerlijnen ‘Oriëntatie op jezelf en
de wereld’ (34-39, 47-50) en de doelen van
burgerschapsonderwijs en
mensenrechteneducatie in het primair onderwijs
van SLO.

Wat heeft u nodig?
Voor elke leerling een magazine en werkblad. De
filmpjes kunt u klassikaal op het digibord
bekijken.

Het werkblad combineert burgerschap met
begrijpend lezen, woordenschat en
wereldoriëntatie. Als leerlingen leren hoe ze
teksten beter kunnen begrijpen en hun
woordenschat vergroten, krijgt nieuwe informatie
over de wereld meer betekenis.

Tijdsduur
Een les met Samsam duurt ongeveer 50 minuten.

Meer over Samsam in de klas vindt u op
samsam.net/leerkrachten/samsam-in-de-klas.

Samsam nr. 1 | Telefoon
Introductie

Bekijk samen het filmpje ‘Telefoon in Ethiopië’ op samsam.net/ethiopie. Bruke (10) uit
Addis Abeba mag van zijn ouders niet op internet en aan tafel tijdens het eten is een
telefoon verboden. Vragen voor de leerlingen: wie heeft een eigen telefoon? Zijn er thuis
regels over het gebruik ervan? Hou je je daaraan? Wat zijn de regels op school?

Voorkennis ophalen Vraag uw leerlingen wat zij al weten over mobiele telefoons en laat ze opdracht 1 van
het werkblad maken. Bespreek het samen. Welke vragen hebben uw leerlingen over het
onderwerp?
Doelen formuleren

Uw leerlingen leren meer over mobiele telefoons. Denk aan normen en waarden bij het
gebruik van telefoons, cyberpesten en het recyclen van elektronische apparatuur.

Verwerking

De leerlingen maken het werkblad. Het antwoordblad staat op samsam.net/lesbrieven

Afsluiting

Bespreek met uw leerlingen wat ze hebben ingevuld. Vraag uw leerlingen wat zij hebben
geleerd over telefoons en het gebruik ervan wereldwijd.

