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inhoud

oxfamwereldwinkels?

Hallo,
Zin om aan de slag te gaan met eerlijke handel op school? Dan ben je aan het juiste adres!
Aanbod
In deze catalogus vind je al het educatief materiaal dat Oxfam-Wereldwinkels te bieden heeft
voor leerlingen in het lager en secundair onderwijs.
We werken aan informeren, bewustmaken en activeren. Je vindt hier infodragers,
voorstellingsmateriaal, lesmethodieken en info over onze actiemodellen.
Het meest up-to-date aanbod staat op www.oxfamwereldwinkels.be/scholen.
Bestellen
We bieden zo veel mogelijk materiaal online en gratis aan. Andere materialen kan je bestellen
in elke Oxfam-Wereldwinkel (www.oxfamwereldwinkels.be/winkels). Bestellen doe je het best
tijdig, met vermelding van het bestelnummer.
Contact

Oxfam-Wereldwinkels?
Het belangrijkste doel van Oxfam-Wereldwinkels is het onrecht in de huidige
handelsrelaties bekendmaken bij het brede publiek. Want handel is een krachtige
hefboom voor duurzame ontwikkeling. Maar heel wat producenten in het Zuiden krijgen
geen eerlijke kans op de wereldmarkt. Daardoor leven ze vaak in armoede.
Door aan te tonen wat er vandaag misloopt in de wereldhandel maken we het brede
publiek bewust van het onrecht dat miljoenen boeren in het Zuiden treft. We zijn er
van overtuigd dat hierdoor steeds meer mensen eisen dat dit model verandert en
beleidsmakers niet anders kunnen dan ingrijpen. Oxfam-Wereldwinkels vervult deze
maatschappelijke rol op een unieke manier. We ontwikkelen zélf producten van eerlijke
handel en bieden de consument op die manier een concreet alternatief. Die producten
vind je onder meer in meer dan 200 Oxfam-Wereldwinkels. Er is er vast en zeker ook één
in jouw buurt.
www.oxfamwereldwinkels.be/winkels

Heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op!
scholen@oww.be of 09/218.88.68

inhoud
ƬƬ Informeren
ƬƬ Bewustmaken
ƬƬ Lesmethodieken secundair onderwijs
ƬƬ Bezoek aan de wereldwinkel
ƬƬ Activeren
ƬƬ Acties op school in oktober en mei: doe mee!
ƬƬ Wereldwinkel op School (WoS)
ƬƬ Nascholing voor leerkrachten
ƬƬ Voorstellingsmateriaal
ƬƬ Achtergrondinfo
ƬƬ Oxfam-Wereldwinkels
ƬƬ Dossiers
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ƬƬ Lesmethodieken lager onderwijs

informeren

OxfamWereldwinkels

bewustmaken

Informeren

Bewustmaken

VOORSTELLINGSFOLDER OXFAM-WERELDWINKELS

Lesmethodieken VOOR lager onderwijs

Beknopte voorstelling van Oxfam-Wereldwinkels.
Vouwfolder - A6 - 6 blz.

DIGITALE LESMETHODIEK: EERLIJK DUURT HET LANGST

Wat doen die eigenlijk?

Deze kant-en-klare online lesmethodiek van vier lessen geeft je leerlingen
inzicht in de problematiek van de oneerlijke wereldhandel en de gevolgen
voor zowel producent als consument.
De leerlingen leren Sarah en Ezra kennen. Sarah is een meisje van 10, ze
groeit op in een gezin in Destelbergen en stelt kritische vragen over de
producten die ze eet. Ezra is een 12-jarige jongen uit de Kivustreek in Congo.
Zijn vader verbouwt koffie. Kan het wel dat Ezra’s familie zo weinig verdient?
Hoe komt dat? Mag dat wel? Sarah en Ezra leren elkaar doorheen de reeks
kennen en strijden voor een eerlijke wereldhandel, samen met je leerlingen.

www.oxfamwereldwinkels.be

Gratis - Bestelnummer 07501
Te bestellen in elke Oxfam-Wereldwinkel.

• Voor 3e graad lager onderwijs: 10 - 12 jarigen.
• Duur: 4 à 6 lessen, met een afsluitend actiemoment.
• De reeks kent zowel een beamer- als een digibordtoepassing.

POSTERREEKS
Posterreeks van 3 infographics.
Deze reeks vat op een sterk visuele manier een aantal thema’s samen.
• Samen werken aan een eerlijke wereldhandel : hoe kunnen we samen strijden voor een eerlijke wereldhandel?
• Te veel macht voor te weinig spelers: machtsconcentratie binnen de keten van sinaasappelsap
• Taksen en subsidies werken handel tegen: handelsbelemmeringen in de suikerketen toegelicht

Gratis te gebruiken: digibord.oxfamwereldwinkels.be

Gratis - Bestelnummer: 19513
Te bestellen in elke Oxfam-Wereldwinkel.

Heb je maar even tijd en véél zin om aan de slag te gaan rond cacao of suiker?
Deze lesteasers zijn actief vormende en/of ervaringsgerichte methodieken
die gebruikt kunnen worden in de klas of de lokale Oxfam-Wereldwinkel. De
thema’s cacao en suiker zijn respectievelijk gelinkt aan onze producenten
van Coopasa (Ivoorkust) en Montillo (Paraguay). Ze kunnen afzonderlijk
gebruikt worden, of als opstapje naar meer. Zin om te tekenen of te
filosoferen over suiker of cacao? Smakelijk!

ed-oww - 341-12-2016

ed-oww - 341-12-2016

LESTEASERS: CACAO/COOPASA EN SUIKER/MONTILLO

DE WERELDHANDEL IN BEELD

DE WERELDHANDEL IN BEELD

EDUCATIEF PAKKET CACAO

Educatief pakket SUIKER

6 lesmethodieken en toffe teasers

9 lesmethodieken en toffe teasers
(van 15 tot 50 minuten)

(van 15 tot 50 minuten)

voor de derde graad lager onderwijs

voor de derde graad lager onderwijs

met de steun van

met de steun van

• Voor 3e graad lager onderwijs: 10 - 12 jarigen.
• Duur: van 10 tot 50 minuten
• 6 lesteasers over cacao en 9 lesteasers over suiker

DE WERELDHANDEL IN BEELD

EDUCATIEF PAKKET CACAO

DE WERELDHANDEL IN BEELD

EDUCATIEF PAKKET SUIKER

Coöperatieve taak
(van 2 à 3 lesuren)

voor de derde graad lager onderwijs

met de steun van
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Coöperatieve taak
(van 2 à 3 lesuren)

voor de derde graad lager onderwijs

In deze coöperatieve taak werken de leerlingen als groep aan een complexe
uitdaging. Ze doorlopen een proces waarin ieders talent aan bod komt. Niet
enkel in het Zuiden, maar ook hier op school in het Noorden geloven we sterk
in het samen strijden voor een eerlijke wereldhandel! De gebruikte methode
illustreert mooi de inhoud van het pakket, en toont aan dat elke stem
van belang is. De les eindigt met het samen voorstellen van de complexe
problematiek in de cacao- of suikerhandel.

met de steun van

• Voor 3e graad lager onderwijs: 10 - 12 jarigen.
• Duur: 2 à 3 lesuren
• Leerkrachten die geïnteresseerd zijn in een nascholing rond deze
methodiek, mogen ons contacteren: scholen@oww.be
Gratis te downloaden: oxfamwereldwinkels.be/lesmateriaal-lager-onderwijs
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ed-oww - 341-12-2016

LESPAKKET CACAO/COOPASA EN SUIKER/MONTILLO
ed-oww - 341-12-2016

EERLIJKE HANDEL OP SCHOOL 2018-2019

Gratis te downloaden: oxfamwereldwinkels.be/lesmateriaal-lager-onderwijs

bewustmaken

bewustmaken

LESSENREEKS CACAO/COOPASA
ed-oww - 341-12-2016

ed-oww - 341-12-2016

LESTEASERS: CACAO/COOPASA EN SUIKER/MONTILLO

DE WERELDHANDEL IN BEELD

DE WERELDHANDEL IN BEELD

EDUCATIEF PAKKET CACAO

EDUCATIEF PAKKET SUIKER

6 lesmethodieken en toffe teasers

9 lesmethodieken en toffe teasers

(van 15 tot 50 minuten)

(van 15 tot 50 minuten)

voor de eerste graad secundair onderwijs

met de steun van

met de steun van

ed-oww - 341-12-2016

ed-oww - 341-12-2016

• Voor 3e graad lager onderwijs: 10 - 12 jarigen
• Duur: 7 maal 2 à 3 lesuren
• Leerkrachten die geïnteresseerd zijn in een nascholing rond deze methodiek, mogen ons
contacteren: scholen@oww.be.

voor de eerste graad secundair onderwijs

DE WERELDHANDEL IN BEELD

DE WERELDHANDEL IN BEELD

EDUCATIEF PAKKET CACAO

EDUCATIEF PAKKET SUIKER

6 lesmethodieken en toffe teasers

9 lesmethodieken en toffe teasers

(van 15 tot 50 minuten)

(van 15 tot 50 minuten)

voor de tweede graad secundair onderwijs

voor de tweede graad secundair onderwijs

met de steun van

ed-oww - 341-12-2016

DE WERELDHANDEL IN BEELD

DE WERELDHANDEL IN BEELD

EDUCATIEF PAKKET CACAO

LESBRIEF LO EERLIJKE HANDEL ALGEMEEN

EDUCATIEF PAKKET SUIKER

6 lesmethodieken en toffe teasers

9 lesmethodieken en toffe teasers

(van 15 tot 50 minuten)

(van 15 tot 50 minuten)

voor de derde graad secundair onderwijs

voor de derde graad secundair onderwijs

met de steun van

• Voor 6- tot 12-jarigen
• Duur: divers, 2 keer een lesuur + de duur van een actie
• A4-brochure en online presentaties en quizjes
Gratis te downloaden: oxfamwereldwinkels.be/nl/lesbrief-EH-LO
Gratis te bestellen in elke Oxfam-Wereldwinkel - Bestelnummer: 19537

ed-oww - 341-12-2016

ed-oww - 341-12-2016

DE WERELDHANDEL IN BEELD

DE WERELDHANDEL IN BEELD

EDUCATIEF PAKKET CACAO

EDUCATIEF PAKKET SUIKER

Coöperatieve taak

Coöperatieve taak

(van 2 à 3 lesuren)

(van 2 à 3 lesuren)

voor de eerste graad secundair onderwijs

voor de eerste graad secundair onderwijs

met de steun van

met de steun van

ed-oww - 341-12-2016

EDUCATIEF PAKKET SUIKER

Coöperatieve taak

Coöperatieve taak

(van 2 à 3 lesuren)

(van 2 à 3 lesuren)

voor de tweede graad secundair onderwijs

met de steun van

met de steun van

DE WERELDHANDEL IN BEELD

EDUCATIEF PAKKET CACAO

DE WERELDHANDEL IN BEELD

EDUCATIEF PAKKET SUIKER

Coöperatieve taak

Coöperatieve taak

(van 2 à 3 lesuren)

voor de derde graad secundair onderwijs

(van 2 à 3 lesuren)

voor de derde graad secundair onderwijs

met de steun van

met de steun van

Haal de stokken
uit hun wielen

EERLIJKE HANDEL OP SCHOOL 2018-2019

Kom op voor
eerlijke rijsthandel

LESBRIEF LAGER ONDERWIJS

Voor gebruik in de klas of in de Oxfam-Wereldwinkel

• Er is telkens een pakket voor de 1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs.
• Duur: 2 à 3 lesuren
Gratis te downloaden:
oxfamwereldwinkels.be/lesmateriaal-secundair-onderwijs
Leerkrachten die geïnteresseerd zijn in een nascholing rond deze methodiek, mogen ons
contacteren: scholen@oww.be.

LESBRIEF LO TARIEFESCALATIE

LESSENREEKS CACAO/COOPASA (7 KEER 2 À 3 LESUREN)

Haal de stokken uit hun wielen, kom op voor eerlijke rijsthandel!
Deze lesbrief zet het probleem van de tariefescalatie (des te groter de graad van verwerking,
des te hoger de importheffing) op maat van de doelgroep centraal. Met belevingsoefening,
woordzoekers, en andere, actief vormende methodieken. De lesbrief is op maat van alle graden.
De activiteiten die de leerlingen tijdens deze les uitvoeren kunnen steeds opgenomen worden in
het kader van onze scholenacties (zie Activeren).

Deze lessenreeks is een CLIM-pakket (Coöperatief Leren in Multiculturele groepen). Het is
een verdiepende versie van de coöperatieve taak, waarbij de groepjes leerlingen per les
roteren en telkens een andere invalshoek van het probleem (in de cacao- of suikerhandel)
behandelen.

• Voor 6- tot 12-jarigen
• Duur: 1 lesuur
• A4-brochure 35 blz.
Gratis te bestellen in elke Oxfam-Wereldwinkel - Bestelnummer: 08814
Gratis te downloaden: oxfamwereldwinkels.be/lesmateriaal-lager-onderwijs

BOZE PRESENTATIE
Deze presentatie is een kort opstapje tot een actie over de mistoestanden in de suiker- en
cacaoketen, waarbij de leerlingen hun verontwaardiging of zelfs boosheid de vrije loop mogen
laten.
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In deze coöperatieve taak werken de leerlingen als groep aan een complexe uitdaging. Ze
doorlopen een proces waarin ieders talent aan bod komt. Niet enkel in het Zuiden, maar
ook hier op school in het Noorden geloven we sterk in het samen strijden voor een eerlijke
wereldhandel! De gebruikte methode illustreert mooi de inhoud van het pakket, en toont
aan dat elke stem van belang is. De les eindigt met het samen voorstellen van de complexe
problematiek in de cacao- of suikerhandel.

DE WERELDHANDEL IN BEELD

DE WERELDHANDEL IN BEELD

EDUCATIEF PAKKET CACAO
voor de tweede graad secundair onderwijs

ed-oww - 341-12-2016

voor lager onderwijs

Gratis te downloaden:
oxfamwereldwinkels.be/lesmateriaal-secundair-onderwijs
LESPAKKET CACAO/COOPASA EN SUIKER/MONTILLO

ed-oww - 341-12-2016

Lesbrief
eerlijke handel

met de steun van

ed-oww - 341-12-2016

Cacaoproducent
uit Ivoorkust

Deze lesbrief stelt je in staat om de wereldhandelsproblematiek op een laagdrempelige manier
in je les op te nemen. Omdat de wereldhandelsregels pas eerlijker zullen worden als het
maatschappelijk draagvlak groot genoeg is, nodigen we jou en je klas ook uit om een activiteit in
de school te organiseren.
Opbouw:
- Les in de klas (op maat van elke graad)
- Bezoek aan de Oxfam-Wereldwinkel (op maat van elke graad)
- Actie op school (eerlijk ontbijt/lunch/picknick – voor elke graad)

• Er is telkens een pakket voor de 1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs.
• Duur: van 10 tot 50 minuten
• Telkens 6 lesteasers over cacao en 9 lesteasers over suiker

met de steun van

ed-oww - 341-12-2016

Gratis te downloaden: oxfamwereldwinkels.be/lesmateriaal-lager-onderwijs

Heb je maar even tijd en véél zin om aan de slag te gaan rond cacao of suiker? Deze
lesteasers zijn actief vormende en/of ervaringsgerichte methodieken die gebruikt
kunnen worden in de klas of de lokale Oxfam-Wereldwinkel. De thema’s cacao en suiker
zijn respectievelijk gelinkt aan onze producenten van Coopasa (Ivoorkust) en Montillo
(Paraguay). Ze kunnen afzonderlijk gebruikt worden, of als opstapje naar meer. Ga voor
woordzoekers, actie-alfabetten, geketende leerlingen en meer…

• Voor 10-14-jarigen
• Duur: 20 minuten of meer
• Powerpointpresentatie
Gratis te downloaden: oxfamwereldwinkels.be/lesmateriaal-lager-onderwijs

r eerlijke
Maak kabaal voo
wereldhandel

• Er is telkens een pakket voor de 1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs.
• Duur: 7 maal 2 à 3 lesuren
CLIM
pakket
cacao/ Coopasa
voor derde graad basisonderwijs
Coöperatief Leren in Multiculturele groepen

met de steun van de provincie Vlaams-Brabant

Gratis te downloaden:
oxfamwereldwinkels.be/lesmateriaal-secundair-onderwijs
Leerkrachten die geïnteresseerd zijn in een nascholing rond deze methodiek, mogen ons
contacteren: scholen@oww.be.
VAKGERICHTE LESSUGGESTIE NEDERLANDS EN LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN
We ontwikkelden een basistekst Onrecht in wereldhandel. Deze tekst gaat dieper in
op handelsbelemmeringen en machtsconcentratie in de markt. Naast deze basistekst
vind je verschillende oefeningen rond de inhoud van de basistekst: een gatentekst, een
verhaspelde tekst en een tekst waar termen m.b.t. wereldhandel een kader bieden om op
zoek te gaan naar de juiste tussentitels.
• Voor 2e en 3e graad secundair onderwijs
Gratis te downloaden:
www.oxfamwereldwinkels.be/lesmateriaal-secundair-onderwijs
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Deze lessenreeks is een CLIM-pakket (Coöperatief Leren in Multiculturele groepen). Het is een
verdiepende versie van de coöperatieve taak, waarbij de groepjes leerlingen per les roteren en
telkens een andere invalshoek van de problemen in de cacaohandel behandelen.

Lesmethodieken voor secundair onderwijs

bewustmaken

VAKGERICHTE LESSUGGESTIE ECONOMIE
Hoe komt het dat marktmacht tot welvaartsverlies leidt? Er wordt ingegaan op de begrippen
marktmacht en volkomen concurrentie. Duidelijke grafieken visualiseren deze termen.

Bezoek aan de wereldwinkel

• Voor 3e graad secundair onderwijs

Benieuwd hoe de wereldwinkel werkt? Welke producten
verkopen we in de wereldwinkel? Wat is eerlijke handel?
Hoe kunnen we strijden voor een eerlijke wereldhandel
samen met de wereldwinkel?

Gratis te downloaden:
www.oxfamwereldwinkels.be/lesmateriaal-secundair-onderwijs
LESBRIEF SO TARIEFESCALATIE

Haal de stokken
uit hun wielen
Kom op voor
eerlijke rijsthandel

LESBRIEF SECUNDAIR ONDERWIJS
Voor gebruik in de klas of in de Oxfam-Wereldwinkel

Haal de stokken uit hun wielen, kom op voor eerlijke rijsthandel!
Deze lesbrief zet het probleem van de tariefescalatie (des te groter de graad van verwerking,
des te hoger de importheffing) op maat van de doelgroep centraal. Met belevingsoefening,
woordzoekers, en andere, actief vormende methodieken. De lesbrief is op maat van alle graden. De
activiteiten die de leerlingen tijdens deze les uitvoeren kunnen steeds opgenomen worden in het
kader van onze scholenacties (zie Activeren). Inclusief een actiemethodiek als insert: ‘Gooi een
graantje op de Europese markt’.

Een bezoek aan de plaatselijke wereldwinkel is een
interessante ervaring voor jong en oud. Onze vrijwilligers
staan te springen om klassen te ontvangen! De inhoud
die aan bod komt en de vorm waarin dit bezoek gegoten
wordt, is bespreekbaar met de vrijwilligers.

• Voor 12- tot 18-jarigen
• Duur: 1 lesuur
• A4-brochure 23 blz.
Gratis te bestellen in elke Oxfam-Wereldwinkel - Bestelnummer: 08813

Neem contact op met je dichtstbijzijnde wereldwinkel en
maak concrete afspraken. Alle gegevens vind je op
www.oxfamwereldwinkels.be/winkels. Wil je er zeker van
zijn dat ze je kunnen ontvangen? Contacteer de winkel
ruim op voorhand.
Heb je nog vragen? Die kan je altijd stellen op
scholen@oww.be of 09/218.88.68.

BOZE PRESENTATIE
te vinden in de onderste ppt \\VMFILE\Data\Politiek-Zuid-Jongeren\Jongeren- en
scholenwerking\scholen\Educatief materiaal\2016 boze presentaties QUE
Deze presentatie is een kort opstapje tot een actie over de mistoestanden in de suiker- en
cacaoketen, waarbij de leerlingen hun verontwaardiging of zelfs boosheid de vrije loop mogen
laten.
• Voor 14-18-jarigen
• Duur: 20 minuten of meer
• Powerpointpresentatie
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Gratis te downloaden: www.oxfamwereldwinkels.be/nl/lesbrief-EH-SO
Gratis te bestellen in elke Oxfam-Wereldwinkel – Bestelnummer: 19536

rijs
, Verve

• Voor 12- tot 18-jarigen
• Duur: divers, 2 keer een lesuur + de duur van een actie
• A4-brochure en online presentaties en quizjes

Wilde

voor secundair onderwijs

SERIEUS GESJARELD
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Cacaoproducent
uit Ivoorkust

Deze lesbrief stelt je in staat om de wereldhandelsproblematiek op een laagdrempelige manier
in je les op te nemen. Omdat de wereldhandelsregels pas eerlijker zullen worden als het
maatschappelijk draagvlak groot genoeg is, nodigen we jou en je klas ook uit om een activiteit in
de school te organiseren.
Opbouw
- Les in de klas (op maat van elke graad)
- Bezoek aan de Oxfam-Wereldwinkel (op maat van elke graad)
- Actie op school (eerlijk ontbijt/lunch/picknick – voor elke graad)

op
Niet
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LESBRIEF SO EERLIJKE HANDEL ALGEMEEN
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TIP!

Tip: wil je met een klas uit de 2de of 3de graad
secundair onderwijs op bezoek gaan in de lokale
wereldwinkel, vraag dan ‘Serieus Gesjareld’ aan.
Dit spel is ervaringsgericht en actief vormend,
de leerlingen ervaren wat het is om serieus
gesjareld te zijn.
www.oxfamwereldwinkels.be/serieusgesjareld
9
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Gratis te downloaden: oxfamwereldwinkels.be/lesmateriaal-lager-onderwijs

ACTIVEREN

Wereldwinkel
op school

Activeren

Wereldwinkel op School

Zin om in actie te schieten?!
Dat kan je op verschillende manieren doen.

Een Wereldwinkel op School is veel meer dan een verkoopstand met
wereldwinkelproducten tijdens de pauze. Het is een engagement voor
rechtvaardigheid, het is leren over Noord-Zuidrelaties, het is leren beheren
van een duurzame onderneming, het is actievoeren, het is een project van
de scholieren zelf, het is dromen van een betere wereld ... en het is natuurlijk
geweldig plezant! Kortom: een mooie mix tussen actie, educatie en verkoop.

SCHOLENACTIES: ‘QUE?! AFVOEREN DIÉ HANDEL!’ EN ‘HANDEL NU!’
Twee keer per jaar organiseren we een scholenactie waarin we oproepen om
heel Vlaanderen op zijn kop te zetten, om kabaal te maken voor een eerlijke
wereldhandel via een opvallende, fantastische actie. Samen maken we meer
KABAAL! Samen zijn we luider!

Om op te starten contacteer je het best de Oxfam-Wereldwinkel in je buurt.
Alle verkoopafspraken (bestelling, levering, financieel …) maak je daar.
Vergeet ook zeker niet te registreren als Wereldwinkel op School. Vraag meer
info op scholen@oww.be of bel naar 09/218.88.68.
Als je je registreert als Wereldwinkel op School krijg je deze ondersteuning:

• ‘Handel Nu!’ (in de aanloop naar 11 mei)
Naar aanleiding van de World Fair Trade Day 2018 schieten we opnieuw
in actie! We breken uit de schoolmuren en tonen aan iedereen dat een
eerlijke wereldhandel kán. Wat deden jullie doorheen het hele schooljaar
rond eerlijke handel? Welke maffe ideeën hebben jullie verwezenlijkt? Hoe
kunnen we tonen dat we geloven in een eerlijke wereldhandel? Handel Nu!
Aan beide scholenacties is een wedstrijd verbonden. We roepen alle scholen
op om hun acties te registreren op de website (www.oxfamwereldwinkels.
be/scholenacties). Na de actie post je de leukste foto’s, filmpjes, … met wat
uitleg. Zes scholen slepen een prijs in de wacht! De winnende scholen krijgen
een fantastische eerlijke prijs: educatieve pakketten, een live concert, een
mand met fairtradeproducten,…
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TRAJECT DOORHEEN HET SCHOOLJAAR
Acties geven het beste resultaat als iedereen het verhaal erachter kent
en zich betrokken voelt. We stimuleren en ondersteunen scholen om
doorheen het hele schooljaar trajectmatig rond eerlijke handel te werken.
Dit proces is een fantastische manier om leerlingen mee te nemen in het
achterliggende verhaal van eerlijke handel. Wat dacht je van een bezoek aan
de wereldwinkel, proeverijen, of zelfs een partner op bezoek op je school?
Contacteer ons en samen met jou zoeken we naar een traject op maat.
Wij zijn alvast superenthousiast! Doen jullie mee?
scholen@oww.be

• STARTKIT
De startkit bevat onder andere posters, folders, een dvd van ‘Alle Kaarten Op
Tafel’, een vlag van Oxfam-Wereldwinkels, een handleiding,...
Zo weet je waar je aan begint. Met een ‘proefbon’ mag je een pakket
producten in de wereldwinkel afhalen én proeven: wat vind je zelf lekker, wat
verwacht je dat andere leerlingen lekker zullen vinden?
Gratis bij de opstart van een Wereldwinkel op School, na het invullen van de
online scholenfiche - Bestelnummer 00987
Info: scholen@oww.be of op 09 218 88 68

• POSTERREEKS VAN 3 INFOGRAPHICS VOOR WINKELS EN SCHOLEN
Gratis - Bestelnummer 19513
Meer info: Zie bij Informeren.

• MUURPLAAT / TAFELZETTER WERELDWINKEL OP SCHOOL
Elke Wereldwinkel op School die na een jaar activiteit een formele doorstart
neemt, krijgt een plexiglazen muurplaat t.w.v. 65 €. We maken van de
uitreiking een feest voor iedereen!
Gratis - Enkel op aanvraag: scholen@oww.be

• T-SHIRTS WERELDWINKEL OP SCHOOL
Gratis te bestellen via de wereldwinkel in je buurt
Bestelnummers:
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small

medium large

extra large

dames

19377

19378

19379

19380

heren

19381

19382

19383

19384
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• ‘QUE?! Afvoeren dié handel!’ (3 - 13 oktober 2018)
In de Week van de Fair Trade geven we het startsein om in actie te
schieten. Vanuit een gevoel van verontwaardiging zetten we de boel op
stelten. Hoe kan het dat deze oneerlijke situatie nog altijd bestaat? Hoe
kan het dat er toegelaten wordt dat er zo’n oneerlijke wereldhandelsregels
zijn? Kan dat? Mag dat?

Nascholing voor
leerkrachten

Voorstellingsmateriaal

Nascholing voor
leerkrachten

Achtergrondinfo
BASISBROCHURE ‘HANDEL! MAAR DAN EERLIJK’
Cacao, koffie, rijst, katoen, thee en suiker zijn grondstoffen waar in het
Noorden grote vraag naar is en die bij uitstek in een tropisch klimaat geteeld
worden. Je zou dus verwachten dat de boeren die de grondstoffen kweken
munt kunnen slaan uit hun bevoorrechte geografische ligging. Handel drijven
met het rijkere Noorden zou voor hen winstgevend moeten
zijn. Het tegendeel is waar. Hoe kan dat toch?! In deze brochure worden de
perverse mechanismes die hieraan ten grondslag liggen blootgelegd op een
gevatte en duidelijke manier.

Oxfam-Wereldwinkels biedt je graag nascholing op maat. Wil je een vorming
over het pakket Eerlijk duurt het langst, of over de lesmethodiek Coöperatief
Leren? Over Wereldwinkel op School? Verzamel alvast enkele collega’s, en
doe een voorstel.
Raadpleeg ons online aanbod:
www.oxfamwereldwinkels.be/vormingvoorleerkrachten

HANDEL!
MAAR DAn

EERLIJK

Voorstellingsmateriaal
BALLONNEN VAN BIOLATEX
Te koop € 6,50 (per 50 stuks)
Bestelnummer: 19397

PARASOL MET VOET
Te huur: € 2,48 / week excl. BTW
Bestelnummer: 08891

A5, vierkleurendruk, 24 pagina’s.

FOLDERS SUIKER, SAP EN KOFFIE

HANDEL

SUIKER

ZONDER TOEGEVOEGDE

VERLEG DE

sapST
1

VLAG 2 X 1,5 M
Te huur: € 3,15 / week excl. BTW
Bestelnummer: 00911

Gratis te downloaden www.oxfamwereldwinkels.be/analyse
Gratis papieren brochure - Bestelnummer: 08769 (per 10)

Deze folders geven een korte, en mooi geïllustreerde inkijk in de
handelsproblematiek in de suiker-, de sap-, en de koffie-, thee- en
rijstketen.

RO O M

Gratis te downloaden op
www.oxfamwereldwinkels.be/suikerketen
www.oxfamwereldwinkels.be/fruitsapketen
www.oxfamwereldwinkels.be/koffieketen
www.oxfamwereldwinkels.be/theeketen
www.oxfamwereldwinkels.be/rijstketen

KOFFIE
KEERD
VER

thee?
kopje
1

t
rijs
schat
1

SPANDOEK 3M
Te huur: € 2,48 / week excl. BTW
Bestelnummer: 00902
SPANDOEK 5M
Te huur: € 2,48 / week excl. BTW
Bestelnummer: 00908

1

1

De folders zijn, indien nog in voorraad, te bestellen in elke
Oxfam-Wereldwinkel.
Suiker: bestelnummer: 08447 (per 10 st.)
Sap: bestelnummer: 08789 (per 10 st.)
Koffie: bestelnummer: 08775 (per 10 st.)
Thee: bestelnummer: 08790 (per 10 st.)
Rijst: bestelnummer: 08797 (per 10 st.)

STRANDVLAG MET VOET
Te huur: € 5,00 / week excl. BTW
Bestelnummer: 08513
FILMPJE ALLE KAARTEN OP TAFEL
Dit filmpje van 3 minuten vat het verhaal van bovenstaande dossiers samen.
Online te bekijken op www.oxfamwereldwinkels.be/alle-kaarten-op-tafel
Gratis - Bestelnummer: 08695
VOORSTELLINGSFILMPJE OXFAM-WERELDWINKELS
Wat is Oxfam-Wereldwinkels? We stellen onzelf aan je voor in anderhalve
minuut. Bekijk het filmpje op www.oxfamwereldwinkels.be/watdoenwe.
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Te bestellen in elke Oxfam-Wereldwinkel.
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A6, vierkleurendruk.

AANBOD OXFAMSOLIDARITEIT

AANBOD OXFAMSOLIDARITEIT

Aanbod
Oxfam-Solidariteit

Doelgroep: derde graad secundair onderwijs
Aantal deelnemers: 12 tot 24
Duur: 3 uur
Adres: Kolomstraat 56, 1080 Brussel
Prijs: €5,00 per persoon, gratis voor de begeleider(s)
Meer info en reservaties via www.oxfamsol.be/inleefateliers of
edu@oxfamsol.be of 02 501 67 12
INLEEFATELIER: BOLIVIA
Bolivia wordt zwaar getroffen door de klimaatverandering: smeltende
ijskappen, overstromingen, droogtes ... Een groot deel van de bevolking
leeft van de landbouw, hun toegang tot voedsel komt in het gedrang. Kruip
in de huid van een Boliviaan en ervaar hoe de klimaatverandering jouw leven
verandert.
INLEEFATELIER: MONDIAPOLIS
Hoeveel verdient een Cambodjaanse kledingarbeidster? En hoeveel liter
water is er nodig om een jeansbroek te maken? Ontrafel het mysterie van
de economische globalisering en leer zo beter te begrijpen welke impact ze
heeft op mens en milieu. Stap in de wereld van een Burkinese katoenteler,
een Cambodjaanse kledingarbeidster, een vakbondsafgevaardigde of een
multinational. Samen denken we na over een andere globalisering!

EERLIJKE HANDEL OP SCHOOL 2018-2019

LESPAKKET: VOEDSEL VOOR JE BREIN
In dit lespakket gaan we dieper in op de onrechtvaardigheid van ons
voedselsysteem aan de hand van twee landbouwmodellen: de agro-industrie
en de familiale landbouw.
Voor derde graad ASO/TSO/KSO
Duur: 5 lessen van 50 minuten.
Papieren versie uitlenen: gratis bij aflevering in de Vier Windenstraat 60, 1080
Brussel (hoofdkantoor Oxfam-Solidariteit), of je betaalt verzendkosten om het
pakket terug te sturen.
Gratis te downloaden op www.oxfamsol.be/educatiefmateriaal
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EDUCATIEF SPEL ‘SOLOSLIM OF SOLIDAIR?’
In dit gezelschapsspel moet je zo snel mogelijk je eigen behoeften vervullen,
maar bots je daarbij op de negatieve gevolgen van je consumptiegedrag.
Gelukkig kan je de planeet redden dankzij de kaarten met duurzame
alternatieven waarvoor Oxfam actie voert.
Voor derde graad ASO/TSO
Deelnemers: 6 tot 10
Duur: 40 à 60 minuten
Kostprijs:
• lenen: gratis bij aflevering in de Vier Windenstraat 60, 1080 Brussel
(hoofdkantoor Oxfam-Solidariteit), of je betaalt verzendkosten om het
pakket terug te sturen.
• kopen: €22
Meer info en bestellen via edu@oxfamsol.be of 02/501.67.12
Website: www.oxfamsol.be/educatiefmateriaal
ANIMATIEFILM ‘GLOBALISERING IN ALLE STATEN’
De animatiefilm ‘Globalisering in alle staten’ vertelt het verhaal over ons
mondiale productie- en consumptiesysteem. In ons huidige economische
model spelen internationale organisaties en multinationals een enorm
belangrijke rol.
Voor derde graad ASO/TSO/KSO/BSO
Duur: 5 minuten
Online te bekijken of te downloaden: www.oxfamsol.be/educatiefmateriaal
LESMATERIAAL: SOCIALE BESCHERMING
Bij de minste tegenslag komen 5 miljard mensen in de problemen omdat ze
geen sociale bescherming hebben. Nochtans heeft iedereen daar recht op.
Verschillende ngo’s, waaronder Oxfam-Solidariteit, werkten materiaal uit rond
sociale bescherming dat werd verzameld in de EHBO-koffer (Eerste Hulp Bij
Onderwijs).
Oxfam-lesidee: voor derde graad ASO/ TSO
EHBO-koffer: voor alle graden en onderwijsvormen
Meerdere lesuren, afhankelijk van de eigen invulling
Gratis te downloaden op: www.oxfamsol.be/educatiefmateriaal
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De inleefateliers van Oxfam-Solidariteit laten je reizen in tijd en ruimte zonder
dat je België hoeft te verlaten. Drie uur lang kruip je in de huid van iemand
anders en word je geconfronteerd met zijn of haar concrete, dagelijkse
problemen.

Scholenactie in de
Week van de Fair Trade
3-13 oktober 2018
que.oxfamwereldwinkels.be

Scholenactie in het kader
van World Fair Trade Day
begin mei 2019
Start een traject op rond eerlijke handel !
Laat je onderdompelen in eerlijke handel op school.
QUE?! is het pérfecte startmoment voor een traject rond
eerlijke handel doorheen het hele schooljaar. Dit proces is
een fantastische manier om leerlingen mee te nemen in het
achterliggende verhaal van eerlijke handel. Wat dacht je
van een bezoek aan de wereldwinkel, proeverijen, of zelfs
een partner op bezoek op je school? Samen met jou zoeken
we naar een traject op maat.
DE MAX! Laat ons zeker iets weten!

oxfamwereldwinkels.be/scholen

ed. oww: AUG 18 - 166 - 08032 - V.U. Luc Van Haute, Ververijstraat 15, 9000 Gent

SCHIET IN ACTIE
VOOR EEN EERLIJKE
WERELDHANDEL!

