Haal de stokken
uit hun wielen
Kom op voor
eerlijke rijsthandel

LESBRIEF LAGER ONDERWIJS

Voor gebruik in de klas of in de Oxfam-Wereldwinkel

Eerlijke rijsthandel
info voor de leerkracht
De rijstschat van Laos
Kleine rijstboeren uit Laos zitten op een rijstschat:
•
•
•

Laotiaanse rijst wordt hoofdzakelijk geteeld op een kleinschalige, duurzame
manier, en dus niet op grootschalige plantages (monocultuur) met onzekere
sociale voorwaarden voor de arbeiders.
Kleefrijst is een belangrijk traditioneel gewas, voor de export is het uniek. China en Indië, de grootste rijstproducenten, exporteren andere soorten rijst.
Laos is een MOL- land (of minst ontwikkeld land). De lijst met MOL-landen
staat onder toezicht van de VN en beslaat zo’n 50 staten. De MOL-landen
worden ontzien van de zwaarste importheffingen. Zo wordt er geen importbelasting geheven als Laotiaanse rijst de EU binnenkomt.

Stokken in de wielen
Hoe komt het dat Laos met haar traditionele en duurzaam geteelde kleefrijst toch problemen ervaart op de internationale markt?
Ten eerste heeft rijst veel water nodig, maar het ontbreekt de boeren aan middelen om irrigatiekanalen aan te
leggen. De opbrengst van regenafhankelijke landbouw is maar half zo groot als rijst uit irrigatielandbouw.
Ten tweede is de transport- en de verwerkingsinfrastructuur ondermaats. Het wegennet is in slechte staat en de
boeren beschikken niet over de middelen om de rijstverwerking in eigen handen te houden. Er zijn dus investeringen nodig.
Ten derde: Een gemeenschap van kleine boeren denkt wel twee keer na als ze willen investeren in rijstverwerking. Want, op het moment dat Laos zijn MOL-statuut verliest (mede door hun eigen investering), worden er
meteen importbelastingen geheven voor witte rijst. En dus is de rijst niet meer concurrentieel en is de investering verloren. Op die manier wordt de deur voor grootschalige investeerders opengezet en maakt kleinschalige
duurzame landbouw geen kans. De internationale gemeenschap zet dus zelf een rem op de noodzakelijke investeringen.

Wat kan jij doen?
Laat politici weten dat je eerlijke en duurzame handelsregels wil! Laat
met je klas je stem horen, doe mee met een scholenactie van Oxfam-Wereldwinkels en laat met je klas, of beter nog, met je hele school je stem
horen! Maak foto’s van deze les en deel ze op sociale media. Vertel dit
verhaal verder!
Hoe kan Laos haar rijstschat toch verzilveren?
• Handel nu! Jij kan kabaal maken en je stem laten horen voor eerlijke
handel, samen met je school! Oxfam-Wereldwinkels brengt jullie stem
naar de politici. Check www.oxfamwereldwinkels.be/scholenacties.
• We eisen dat Europese politici de duurzame ontwikkelingsdoelen
nakomen.
• De Laotiaanse overheid moet de duurzame unieke rijstsoorten van
Laos promoten en investeren in irrigatie en betere wegen.
• Iedereen kan rijst bij Oxfam-Wereldwinkels kopen. Zo ondersteun je de
boer, én ons pleidooi voor een eerlijke rijstketen!
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Lesbrief eerlijke rijstHANDEL

Lesbrief
eerlijke rijst
Doelen W.O. voor 1ste, 2de en 3de graad: zie pagina 7-11.

Doelen W.O. voor 1ste, 2de en 3de graad: zie pagina x-x nog aanpassen
Tijd
15’

Inhoud en werkvormen
Inleiding: belevingsoefening oneerlijke handelsregels
Doel: Leerlingen ervaren dat het - naast de fysieke hindernissen
inzake infrastructuur en irrigatie - voornamelijk de handelsregels zijn
die de boer uit Laos de das om doen. Die ongelijkheid en dat onrecht
ervaren ze in het spel.
Overzicht voor de leerkracht:
A = Italiaanse rijstboeren
Worden niet benadeeld door
Europese handelsregels
Telen industrieel
Gebruiken irrigatiekanalen
Goed transport- en
wegennetwerk

B = rijstboeren uit Laos
Worden benadeeld door
Europese handelsregels
Telen traditioneel en
milieuvriendelijk
Zijn afhankelijk van regen,
hebben geen irrigatiekanalen
Slecht transport- en
wegennetwerk

Voor aanvang: Voor de 3de graad: Situeer Italië (binnen Europa, niet
ver van België) en Laos op een wereldkaart.
Spel 1: ‘Transport- en irrigatie-onrecht’ ervaren
- Deel je klas op in 2 groepen:
o Groep A vertegenwoordigt een Italiaanse rijstboer: zij
beschikken over irrigatie en een goed wegennetwerk.
o Groep B vertegenwoordigt een rijstteler uit Laos. Hij
heeft eveneens goede rijst, maar is afhankelijk van
regen en mist transport.
o De leerkracht is de politicus. Duid wat een politicus
doet (bijlage 1) en wat irrigatie is (bijlage 2)
-

Leerlingen verplaatsen rijst van het veld (hun startpositie) naar
de markt, die bewaakt wordt door een politicus (eindpositie).
o Beide teams staan met hun rijst minstens 10 stappen af
van de eindpositie. De rijst moet water krijgen, groeien
en getransporteerd worden.
! De Italiaanse rijstboeren: deze leerlingen
mogen een mensenketting maken van de
startplek tot de eindmeet. Ze vullen het
yoghurtpotje met rijst en geven het snel door,
na elk irrigatiesignaal én als het geregend heeft.
! De rijstboer uit Laos: mag slechts een handjevol
rijst per keer verplaatsen (zonder potje!) en mag
geen mensenketting maken tot de eindmeet.
Elke boer uit team Laos moet zelf tot het bakje
lopen. Dit mag enkel als het geregend heeft. Ze
kennen geen irrigatie.

Materiaal
Wereldkaart
Gelijke
hoeveelheid
droge rijst voor
beide ploegen
2 lege
yoghurtpotjes
(om de rijst te
verplaatsen)
2 lege bakjes
op tafel, hier
wordt de rijst
van beide
groepen
naartoe
gebracht
1 prent van
een politicus
(bijlage 1)
1 afbeelding
van irrigatie
rijstveld
(bijlage 2)
2 certificaten
die de
handelsregels
voorstellen
(bijlage 3)
De leerkracht
speelt de
politicus die de
handelsregels
bepaalt
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Structuur van spel
! De leerkracht toont bijlage 2 als het signaal van
irrigatie, zodat de kinderen uit de Italiaanse
ploeg hun rijst beginnen te transporteren. De
kinderen uit Laos kunnen niets ondernemen.
! Daarna toont de leerkracht bijlage 4 als
regensignaal. Nu mogen beide groepen rijst
transporteren.
! Herhaal deze stappen tot alle rijst
getransporteerd is.
! Aangekomen bij de politicus krijgen beide
groepen een certificaat om toe te treden tot de
markt. De Laotiaanse boer moest véél meer
moeite doen en doet er veel langer over, maar
iedereen krijgt toegang tot de handelsmarkt.
Nabespreking van het spel:
! Pols naar de reacties. Was dit eerlijk? De
Laotiaanse boer kent meer hindernissen en is
afhankelijk van regenwater. Hij moet harder
werken voor hetzelfde resultaat.
! De leerkracht vertelt dat de Laotiaanse boer
dankzij het certificaat toch rijst kan verkopen en
zelf irrigatie en betere wegen aanlegt. Dat vormt
de beginsituatie van het tweede spel.

Prent van een
regenwolk
(bijlage 4)

Spel 2: oneerlijke handelsregels ervaren
- Behoud beide teams. Leerlingen verplaatsen rijst van het veld
(hun startpositie) naar de markt, die bewaakt wordt door een
politicus (eindpositie).
o Beide teams staan met hun rijst minstens 10 stappen af
van de eindpositie. Die rijst moet water krijgen, groeien
en getransporteerd worden.
! Elke rijstboer beschikt over irrigatie en goede
wegen & transport. Elke groep mag een
mensenketting maken en het potje gebruiken
om te transporteren.
o Structuur van spel
! De leerkracht toont bijlage 2 als een signaal van
irrigatie. Iedereen kan vertrekken
! Daarna geeft de leerkracht het regensignaal.
Iedereen kan vertrekken.
! Aangekomen bij de politicus krijgt enkel de
Italiaanse rijstboer een certificaat. De
Laotiaanse boer ontvangt niets.
o Nabespreking van het spel:
! Pols naar de reacties. De Laotiaanse boer krijgt
plots geen certificaat meer nadat hij zo hard
heeft gewerkt!
Voor de 1ste graad: Is dit eerlijk? Wie kan daar
iets aan doen? We moeten de politicus tot de
orde roepen!
Voor de 2de en de 3de graad: Is dit eerlijk? Wie
kan daar iets aan doen? De politicus! Waarom
doet hij dat? Omdat hij wil dat de mensen de
rijst van de Italiaanse boeren kopen. Is dit
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eerlijk? We moeten de politicus tot de orde
roepen!
5’

Nabespreking aan de hand van onderstaande vraagjes:
- Hoe denk je dat de Italiaanse rijstboer zich voelt?
- Hoe moet de rijstboer uit Laos zich voelen, denk je?
- Hoe komt het dat hij zich zo voelt? Welk onrecht heb je
opgemerkt?
o Oneerlijke handelsregels: veel moeite moeten doen
voor een certificaat. De boer heeft moeite gedaan om
zijn achterstand op vlak van irrigatie en transport weg
te werken, maar dat loont niet.
o Voorheen afhankelijk van regen en geen irrigatie,
slechte wegen en slecht transport
- Wat zou er moeten gebeuren opdat beide groepen eerlijke
kansen krijgen?
o Eerlijke handelsregels (certificaten)
o Irrigatie voorzien
o Investeren in beter transport (vrachtwagens)
o Investeren in betere wegen

15’

Voor 1ste graad: verwerking
- Speel het “ik ook-spel”. De leerkracht leest een aantal
stellingen voor. Leerlingen die het eens zijn met de stelling,
komen naar voren, nemen een gekke pose aan en gaan
samen op de foto voor eerlijke handel. Zie bijlage 6.
Voor 2de en 3de graad: de leerkracht voegt iets toe
- Onze boer uit Laos doet 2 dingen erg goed:
o Hij teelt kleefrijst, andere landen doen dat bijna niet.
Hij heeft dus een unieke soort!
o Zijn rijst wordt milieuvriendelijk geteeld (hij werkt
zonder pesticiden, kleinschalig, gevarieerde teelt).
Eigenlijk zou het dus supergoed moeten gaan voor hem. Maar
er zijn zoveel hindernissen!
o De handelsregels zijn oneerlijk: als Laos zijn rijst wil
uitvoeren naar Europa hoeven ze (als MOL-land) geen
belastingen te betalen. Maar als het een beetje beter
gaat, dan moeten ze plots wel belastingen betalen. Zo
steekt Europa hen stokken in de wielen! Dat is
oneerlijk!
o Daardoor kan Laos nauwelijks investeren in zaken
zoals irrigatie en transport.
-

15’

Tijd over? Speel het ik ook-spel (bijlage 6) of maak de eerlijke
woordzoeker (bijlage 7).

Onderwijsleergesprek

Ik ook-spel
(bijlage 5)

Invullen
werkblad

Woordzoeker
per graad
(bijlage 6)

In actie komen!
- Wij willen in actie komen tegen dit onrecht! Dit kunnen we op
verschillende manieren doen. Kies een manier die bij jouw klas
past.
o Bezoek de Oxfam-Wereldwinkel in de buurt, neem de
stellingen van het ik-ook-spel mee en fotografeer de
klas, samen met de vrijwilligers, rond de stelling naar
keuze en met Laotiaanse rijstproducten in de hand.
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Deel de foto’s!
Maak een silhouettekening voor eerlijke handel. Bij
het silhouet van de rijstboer teken je een achtergrond
die eerlijke handelsregels verbeeldt. Poseer met je
oma, beste vrienden, leerkrachten, bij je tekening.
Neem een selfie en deel die met al je vrienden en
Oxfam-Wereldwinkels. Iedereen die met jou op de foto
staat, strijdt mee voor eerlijke handelsregels!
Poseer met je kinderen in gekke actiefoto’s bij een
product van eerlijke handel. Poseer op zo’n manier
dat iedereen aangemoedigd wordt om ook voor eerlijke
handel te kiezen! Druk met jouw expressie uit hoe jij er
over denkt. Maak foto’s van je promo en deel deze foto
massaal op sociale media. Deel op je schoolwebsite of
voeg toe aan de schoolkrant.
Herdoe de eerste belevingsoefening (10’), film ze en
laat 2 kinderen zelf de uitleg van het onrecht én de
oplossingen erbij vertellen. Monteer, deel het op
sociale media, de schoolwebsite, OxfamWereldwinkels, …
Ontwerp een T-shirt voor eerlijke handel. Groepjes
leerlingen maken elk een ontwerp van een T-shirt
(sommigen een tekening, anderen een slogan). Tijdens
een muzische les kan je elk ontwerp op een T-shirt
zetten. Elke speeltijd doen 2 kinderen van de klas deze
T-shirt aan over hun jas, zodat iedereen ziet waar ze
kabaal voor maken. Neem foto’s van de actie en deel
ze met de wereld!
Maak met de kinderen één of meerdere slogans (op
spandoek, papier, op karton met een stok onder, …).
Poseer met slogans, klas en een eerlijk product op
Laos en deel de foto massaal op sociale media. Deel
op je schoolwebsite, met Oxfam-Wereldwinkels of voeg
toe aan de schoolkrant.
Maak een collage met tekeningen van elk kind
(tekeningen van 10cm x 10cm): ¼ van de kinderen
tekent een huidige rijstboer uit Laos, ¼ van de kinderen
tekent problemen, ¼ van de kinderen tekent
oplossingen, ¼ van de kinderen tekent mensen die
kunnen helpen: politici, zijzelf, ouders, winkels, ... Plak
alle tekeningen in volgorde naast en onder elkaar,
maak een foto van je collage en deel met sociale media
en Oxfam-Wereldwinkels!
Verzin een lied of rap over eerlijke handel waarmee je
de rijstboer uit Laos kan steunen. Klap, stamp en maak
er veel lawaai bij! Zing en presenteer je lied aan andere
klassen, het oudercomité en iedereen die het wil horen!
Schrijf een gedicht of elfje om dit onrecht aan te
klagen. Draag gedichten voor in de klas, deel ze op
sociale media en met Oxfam-Wereldwinkels!

Silhouet
(bijlage 7)

gsm om foto’s
te maken

camera of gsm

5 grote T-shirts
textielstiften

karton
plakband
stiften

10cm x 10cm
op maat
gesneden
papiertjes +
stiften
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Doelen waar je met de eerste graad aan werkt:
Eindtermen
1.

Mens - ik en mezelf

De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken,
gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uit.

2.3. Maatschappij, sociaal-economische
verschijnselen

De leerlingen kunnen met een zelf gekozen voorbeeld het nut en het belang aangeven van een collectieve voorziening, waarvoor de overheid zorg draagt.

2.4. Maatschappij, sociaal-economische
verschijnselen

De leerlingen kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende landen in
de wereld als in België ongelijk verdeeld is.

2.15. Maatschappij, politiek juridische verschijnselen

De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar
streven om het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.

Leerplannen 1ste graad OVSG
Mens
WO-MNS-SC-1.1.4

De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uit.

WO-MNS-SC-1.2.4

De leerlingen kunnen zich voorstellen wat de ander denkt, bedoelt en voelt.

WO-MNS-SC-1.2.5

De leerlingen kunnen de gelijkenissen en verschillen in gedachten, bedoelingen en gevoelens
tussen zichzelf en de andere(n) herkennen.

WO-MNS-SC-1.2.6

De leerlingen kunnen oorzaken/gevolgen opnoemen van verschillen en/of overeenkomsten
tussen gevoelens, gedachten en bedoelingen van zichzelf ten aanzien van ander(en).

WO-MNS-SC-1.2.6

De leerlingen kunnen oorzaken/gevolgen opnoemen van verschillen en/of overeenkomsten
tussen gevoelens, gedachten en bedoelingen van anderen onderling

WO-MNS-SC-1.3.1

De leerlingen kunnen een sociale probleem- of conflictsituatie onderkennen.

WO-MNS-SC-1.3.1

De leerlingen kunnen een sociale probleem- of conflictsituatie begrijpen.

WO-MNS-SV-2.4.3

De leerlingen verzetten zich op een aanvaardbare wijze tegen onrechtmatig gezag of onrechtmatige situaties.

WO-MNS-SV-2.7.5

De leerlingen kunnen kritisch een situatie waarnemen en ze zo verwoorden dat ze bespreekbaar
wordt.

WO-MNS-SV-2.7.6

De leerlingen kunnen kritisch nadenken over bepaalde maatschappelijke toestanden.

Maatschappij
WO-MAA-PJV-2

De leerlingen kunnen vanuit ervaringen binnen de eigen klas aangeven dat afspraken nodig zijn
om tot goed samenleven te komen.

WO-MAA-PJV-5

De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden illustreren dat mensen die samenleven zich
organiseren via regels waaraan iedereen zich moet houden.

WO-MAA-PJV-6

De leerlingen weten dat er mensen zijn die waken over het naleven van regels binnen elke
samenleving.

Leerplannen GO!
3.1.1. 3 ET MM 1.1*

In een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en
waarderingen spontaan uitdrukken.

3.1.3. 35 OD MM 2.4

Verwoorden gevoelens bij eigen ervaringen m.b.t. waardering van anders-zijn, afwijzing en uitsluiting.

3.1.3. 69 OD MM 2.5

Verschillen en overeenkomsten tussen eigen leefwijze en leefwijze van mensen in ontwikkelingslanden verwoorden.

3.1.3. 70

Zich inleven in de leefwereld van leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden.

3.1.3. 78

Gevoelens verwoorden n.a.v. feiten en toestanden in de wereld via het volgen van de actualiteit
in de media.

3.1.4. 8 ET MM 2.2

Met een eigen voorbeeld de weg die een product aflegt van producent tot verbruiker illustreren

3.1.3. 73 ET MM 2.4

Illustreren met voorbeelden dat de welvaart op wereldvlak ongelijk verdeeld is.

3.1.3. 81

Binnen hun mogelijkheden actiegerichte oplossingen voor problemen in de samenleving en de
wereld verwoorden

Leerplannen 1ste graad Katholiek Onderwijs
WO LH 1.2.

Kinderen zien in dat mensen arbeid verrichten om in hun levensonderhoud te voorzien.

WO LH 1.8.

Kinderen beseffen dat welvaart ongelijk verdeeld is
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WO LH 1.9.

Kinderen zijn er zich van bewust dat mensen op verschillende manieren welvaart of bezit verwerven en
tonen alleen respect voor de ‘eerlijke’ manieren.

WO LH 1.15.3

Kinderen ontdekken dat mensen en landen sterk afhankelijk zijn van elkaar voor hun levensonderhoud. Dat
houdt in dat ze weten dat producenten en consumenten sterk afhankelijk zijn van transport van goederen
en diensten

WO LH 1.16.

Kinderen ontdekken dat de welvaart van de westerse landen samenhangt met de manier waarop bedrijven
van die landen handelsrelaties aangaan of aangingen met mensen uit andere landen.

WO ME 4.5

Kinderen kunnen zich verplaatsen in de gedachten, gevoelens en waarnemingen van anderen en houden
daar rekening mee.

WO DO 0.3

Kinderen beleven en ervaren een intense verbondenheid met de wereld.

WO SA 5.10

Kinderen zien in dat er binnen onze samenleving instellingen zijn die de kwaliteit van het samenleven
trachten te bevorderen.

WO SA 5.13

Kinderen weten dat Vlaanderen, België en de Europese Unie elk een eigen bestuur hebben waar beslissingen worden genomen.

Doelen waar je met de tweede graad aan werkt:
Eindtermen
2.

Mens- ik en mezelf

De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken,
gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uit.

2.3. Maatschappij, sociaal-economische
verschijnselen

De leerlingen kunnen met een zelf gekozen voorbeeld het nut en het belang aangeven van een collectieve voorziening, waarvoor de overheid zorg draagt.

2.4. Maatschappij, sociaal-economische
verschijnselen

De leerlingen kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende landen in
de wereld als in België ongelijk verdeeld is.

2.15. Maatschappij, politiek juridische verschijnselen

De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar
streven om het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.

Leerplannen 2de graad OVSG
Mens
WO-MNS-SC-1.1.4

De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uit.

WO-MNS-SC-1.2.4

De leerlingen kunnen zich voorstellen wat de ander denkt, bedoelt en voelt.

WO-MNS-SC-1.2.5

De leerlingen kunnen de gelijkenissen en verschillen in gedachten, bedoelingen en gevoelens
tussen zichzelf en de andere(n) herkennen.

WO-MNS-SC-1.2.6

De leerlingen kunnen oorzaken/gevolgen opnoemen van verschillen en/of overeenkomsten
tussen gevoelens, gedachten en bedoelingen van zichzelf ten aanzien van ander(en).

WO-MNS-SC-1.2.7

De leerlingen kunnen een situatie, een handeling vanuit verschillende gezichtspunten bekijken
en beoordelen

WO-MNS-SC-1.3.1

De leerlingen kunnen een sociale probleem- of conflictsituatie begrijpen.

WO-MNS-SV-2.4.3

De leerlingen verzetten zich op een aanvaardbare wijze tegen onrechtmatig gezag of onrechtmatige situaties.

WO-MNS-SV-2.7.5

De leerlingen kunnen kritisch een situatie waarnemen en ze zo verwoorden dat ze bespreekbaar
wordt.

WO-MNS-SV-2.7.6

De leerlingen kunnen kritisch nadenken over bepaalde maatschappelijke toestanden.

WO-MNS-SV-2.7.7

De leerlingen kunnen weerstand bieden aan de ‘conformiteitsdruk’ van groepen en mensen

Maatschappij
WO-MAA-SEV-7

De leerlingen kunnen illustreren hoe door technologische ontwikkelingen en veranderde behoeften de arbeidsmarkt en -situatie verandert.

WO-MAA-SEV-8

De leerlingen weten dat gelijkaardig werk niet overal, noch voor iedereen, op dezelfde wijze gehonoreerd wordt

WO-MAA-SEV-17b

De leerlingen kunnen met een zelfgekozen voorbeeld illustreren hoe de prijs van een product tot
stand komt, rekening houdende met vraag en aanbod

WO-MAA-SEV-23c

De leerlingen weten dat de rijkdom ongelijk verdeeld is in de wereld.

WO-MAA-SEV-24

De leerlingen weten dat ons land tot de rijkste landen in de wereld behoort.

WO-MAA-PJV-2

De leerlingen kunnen vanuit ervaringen binnen de eigen klas aangeven dat afspraken nodig zijn
om tot goed samenleven te komen.

WO-MAA-PJV-5
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De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden illustreren dat mensen die samenleven zich
organiseren via regels waaraan iedereen zich moet houden.

WO-MAA-PJV-6

De leerlingen weten dat er mensen zijn die waken over het naleven van regels binnen elke
samenleving.

Leerplannen 2de graad GO!
3.1.1. 3 ET MM 1.1*

In een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en
waarderingen spontaan uitdrukken.

3.1.3. 35 OD MM 2.4

Verwoorden gevoelens bij eigen ervaringen m.b.t. waardering van anders-zijn, afwijzing en
uitsluiting.

3.1.3. 69 OD MM 2.5

Verschillen en overeenkomsten tussen eigen leefwijze en leefwijze van mensen in ontwikkelingslanden verwoorden.

3.1.3. 70 OD MM 2.5

Zich inleven in de leefwereld van leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden.

3.1.3. 78 ET MM 2.4

Gevoelens verwoorden n.a.v. feiten en toestanden in de wereld via het volgen van de actualiteit
in de media.

3.1.4. 8 ET MM 2.2

Met een eigen voorbeeld de weg die een product aflegt van producent tot verbruiker illustreren

3.1.3. 73 ET MM 2.4

Illustreren met voorbeelden dat de welvaart op wereldvlak ongelijk verdeeld is.

3.1.3. 79 ET MM 2.15

Met voorbeelden illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven om het
welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.

3.1.3. 81 ET MM 2.15

Binnen hun mogelijkheden actiegerichte oplossingen voor problemen in de samenleving en de
wereld verwoorden

3.1.3. 82 ET MM 2.15

Met voorbeelden uit de eigen ervaring illustreren hoe men als individu of als groep kan participeren aan solidariteitsacties en wat het nut en het effect hiervan is.

Leerplannen 2de graad Katholiek Onderwijs
WO LH 1.8.

Kinderen beseffen dat welvaart ongelijk verdeeld is

WO LH 1.9.

Kinderen zijn er zich van bewust dat mensen op verschillende manieren welvaart of bezit verwerven en
tonen alleen respect voor de ‘eerlijke’ manieren.

WO LH 1.15.3

Kinderen ontdekken dat mensen en landen sterk afhankelijk zijn van elkaar voor hun levensonderhoud. Dat
houdt in dat ze weten dat producenten en consumenten sterk afhankelijk zijn van transport van goederen
en diensten

WO LH 1.16.

Kinderen ontdekken dat de welvaart van de westerse landen samenhangt met de manier waarop bedrijven
van die landen handelsrelaties aangaan of aangingen met mensen uit andere landen.

WO LH 1.16.2

Dat houdt in dat ze vaststellen dat sommige landen vaak wel grondstoffen en afgewerkte producten hebben maar die (te) goedkoop moeten verkopen aan de ‘rijke’ landen

WO LH 1.16.4

Dat houdt in dat ze weten dat er ook organisaties zijn die producten van de ‘arme landen’ hier tegen een
rechtvaardige prijs verkopen (Wereldwinkel, Max Haverlaar-koffie ...).

WO ME 4.5

Kinderen kunnen zich verplaatsen in de gedachten, gevoelens en waarnemingen van anderen en houden
daar rekening mee.

WO DO 0.3

Kinderen beleven en ervaren een intense verbondenheid met de wereld.

WO SA 5.10

Kinderen zien in dat er binnen onze samenleving instellingen zijn die de kwaliteit van het samenleven
trachten te bevorderen.

WO SA 5.13

Kinderen weten dat Vlaanderen, België en de Europese Unie elk een eigen bestuur hebben waar beslissingen worden genomen.

Doelen waar je met de derde graad aan werkt:
Eindtermen
3.

Mens- ik en mezelf

De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken,
gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uit.

2.3. Maatschappij, sociaal-economische
verschijnselen

De leerlingen kunnen met een zelf gekozen voorbeeld het nut en het belang aangeven van een collectieve voorziening, waarvoor de overheid zorg draagt.

2.4. Maatschappij, sociaal-economische
verschijnselen

De leerlingen kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende landen in
de wereld als in België ongelijk verdeeld is.

2.15. Maatschappij, politiek juridische verschijnselen

De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar
streven om het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.

Leerplannen 3de graad OVSG
Mens
WO-MNS-SC-1.1.4

De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uit.

WO-MNS-SC-1.2.4

De leerlingen kunnen zich voorstellen wat de ander denkt, bedoelt en voelt.
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WO-MNS-SC-1.2.5

De leerlingen kunnen de gelijkenissen en verschillen in gedachten, bedoelingen en gevoelens
tussen zichzelf en de andere(n) herkennen.

WO-MNS-SC-1.2.6

De leerlingen kunnen oorzaken/gevolgen opnoemen van verschillen en/of overeenkomsten
tussen gevoelens, gedachten en bedoelingen van zichzelf ten aanzien van ander(en).

WO-MNS-SC-1.2.7

De leerlingen kunnen een situatie, een handeling vanuit verschillende gezichtspunten bekijken
en beoordelen

WO-MNS-SC-1.3.1

De leerlingen kunnen een sociale probleem- of conflictsituatie begrijpen.

WO-MNS-SV-2.4.3

De leerlingen verzetten zich op een aanvaardbare wijze tegen onrechtmatig gezag of onrechtmatige situaties.

WO-MNS-SV-2.7.5

De leerlingen kunnen kritisch een situatie waarnemen en ze zo verwoorden dat ze bespreekbaar
wordt.

WO-MNS-SV-2.7.6

De leerlingen kunnen kritisch nadenken over bepaalde maatschappelijke toestanden.

WO-MNS-SV-2.7.7

De leerlingen kunnen weerstand bieden aan de ‘conformiteitsdruk’ van groepen en mensen

Maatschappij
WO-MAA-SEV-7

De leerlingen kunnen illustreren hoe door technologische ontwikkelingen en veranderde behoeften de arbeidsmarkt en -situatie verandert.

WO-MAA-SEV-8

De leerlingen weten dat gelijkaardig werk niet overal, noch voor iedereen, op dezelfde wijze gehonoreerd wordt

WO-MAA-SEV-17b

De leerlingen kunnen met een zelfgekozen voorbeeld illustreren hoe de prijs van een product tot
stand komt, rekening houdende met vraag en aanbod

WO-MAA-SEV-22

De leerlingen kunnen met een zelfgekozen voorbeeld het nut en het belang aangeven van een
collectieve voorziening (zoals transport of irrigatie), waarvoor de overheid geheel of gedeeltelijk
zorg draagt.

WO-MAA-SEV-23c

De leerlingen weten dat de rijkdom ongelijk verdeeld is in de wereld.

WO-MAA-SEV-24

De leerlingen weten dat ons land tot de rijkste landen in de wereld behoort.

WO-MAA-PJV-2

De leerlingen kunnen vanuit ervaringen binnen de eigen klas aangeven dat afspraken nodig zijn
om tot goed samenleven te komen.

WO-MAA-PJV-5

De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden illustreren dat mensen die samenleven zich
organiseren via regels waaraan iedereen zich moet houden.

WO-MAA-PJV-30

De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze de gemeenschappen en de landen van de Europese Unie ernaar streven om samen te werken

WO-MAA-PJV-31

De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze de internationale organisaties er naar streven om
het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen

Leerplannen 3de graad GO!
3.1.1. 3 ET MM 1.1*

In een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en
waarderingen spontaan uitdrukken.

3.1.3. 35 OD MM 2.4

Verwoorden gevoelens bij eigen ervaringen m.b.t. waardering van anders-zijn, afwijzing en
uitsluiting.

3.1.3. 63 ET MM 2.16

Met eigen woorden omschrijven wat de Europese Unie is.

3.1.3. 64 ET MM 2.16

Met voorbeelden illustreren hoe beslissingen van de overheden hun leven beïnvloeden.

3.1.3. 69 OD MM 2.5

Verschillen en overeenkomsten tussen eigen leefwijze en leefwijze van mensen in ontwikkelingslanden verwoorden.

3.1.3. 70 OD MM 2.5

Zich inleven in de leefwereld van leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden.

3.1.3. 78 ET MM 2.4

Gevoelens verwoorden n.a.v. feiten en toestanden in de wereld via het volgen van de actualiteit
in de media.

3.1.4. 8 ET MM 2.2

Met een eigen voorbeeld de weg die een product aflegt van producent tot verbruiker illustreren

3.1.3. 73 ET MM 2.4

Illustreren met voorbeelden dat de welvaart op wereldvlak ongelijk verdeeld is.

3.1.3. 74 ET MM 2.4

Enkele voorbeelden geven van oorzaken van ongelijke welvaartverdeling op wereldvlak.

3.1.3. 75 ET MM 2.4

Illustreren met voorbeelden dat er in een land, waar ook ter wereld, een grote verscheidenheid
is aan leefwijzen naargelang de woonplaats (stad-platteland, klimaatzone), socio-economische situatie (rijk-arm), levensbeschouwing …

3.1.3. 77 ET MM 2.4

Uitleggen hoe eerlijke handel de levensomstandigheden van producenten in ontwikkelingslanden kan verbeteren.

3.1.3. 79 ET MM 2.15

Met voorbeelden illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven om het
welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.
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3.1.3. 81 ET MM 2.15

Binnen hun mogelijkheden actiegerichte oplossingen voor problemen in de samenleving en de
wereld verwoorden

3.1.3. 82 ET MM 2.15

Met voorbeelden uit de eigen ervaring illustreren hoe men als individu of als groep kan participeren aan solidariteitsacties en wat het nut en het effect hiervan is.

Leerplannen 3de graad Katholiek Onderwijs
WO LH 1.8.

Kinderen beseffen dat welvaart ongelijk verdeeld is

WO LH 1.9.

Kinderen zijn er zich van bewust dat mensen op verschillende manieren welvaart of bezit verwerven en
tonen alleen respect voor de ‘eerlijke’ manieren.

WO LH 1.15.3

Kinderen ontdekken dat mensen en landen sterk afhankelijk zijn van elkaar voor hun levensonderhoud. Dat
houdt in dat ze weten dat producenten en consumenten sterk afhankelijk zijn van transport van goederen
en diensten

WO LH 1.16.

Kinderen ontdekken dat de welvaart van de westerse landen samenhangt met de manier waarop bedrijven
van die landen handelsrelaties aangaan of aangingen met mensen uit andere landen.

WO LH 1.16.2

Dat houdt in dat ze vaststellen dat sommige landen vaak wel grondstoffen en afgewerkte producten hebben maar die (te) goedkoop moeten verkopen aan de ‘rijke’ landen

WO LH 1.16.4

Dat houdt in dat ze weten dat er ook organisaties zijn die producten van de ‘arme landen’ hier tegen een
rechtvaardige prijs verkopen (Wereldwinkel, Max Haverlaar-koffie ...).

WO ME 4.5

Kinderen kunnen zich verplaatsen in de gedachten, gevoelens en waarnemingen van anderen en houden
daar rekening mee.

WO DO 0.3

Kinderen beleven en ervaren een intense verbondenheid met de wereld.

WO SA 5.10

Kinderen zien in dat er binnen onze samenleving instellingen zijn die de kwaliteit van het samenleven
trachten te bevorderen.

WO SA 5.13

Kinderen weten dat Vlaanderen, België en de Europese Unie elk een eigen bestuur hebben waar beslissingen worden genomen.
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Werkblad eerlijke rijstHANDEL
2de graad
Hoe voelt de rijstboer uit Laos zich?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
.........………………………
Wat is oneerlijk voor de rijstboer uit Laos?
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….................................................................
.......................…….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Waarom zegt men dat de rijstboer op een rijstschat zit? Kruis aan wat juist is.
Omdat ze een unieke soort telen: kleefrijst.
Omdat de boeren veel geld krijgen voor hun rijst.
Omdat rijst gemaakt is van goud.
Omdat ze op een milieuvriendelijke manier aan landbouw doen.
Duid enkele puike oplossingen aan
Politici moeten onder druk worden gezet om eerlijke handelsregels te maken.
Er moeten goede wegen naar Laos gebracht worden.
Irrigatiekanalen moeten aangelegd worden.
Iedereen moet een regendans doen.

Noteer hier wat jij kan doen voor een eerlijkere wereld
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Werkblad OPLOSSINGEN
2de graad
Hoe voelt de rijstboer uit Laos zich?

Droevig, boos onrechtvaardig behandeld, moe
Wat is oneerlijk voor de rijstboer uit Laos?

Oneerlijke handelsregels
Afhankelijk van regen, geen irrigatiekanalen
Slechte wegen, slecht transport

Waarom zegt men dat de rijstboer op een rijstschat zit? Kruis aan wat juist is.
Omdat ze een unieke soort telen: kleefrijst.
Omdat de boeren veel geld krijgen voor hun rijst.
Omdat rijst gemaakt is van goud.
Omdat ze op een milieuvriendelijke manier aan landbouw doen.
Duid enkele puike oplossingen aan
Politici moeten onder druk worden gezet om eerlijke handelsregels te maken.
Er moeten goede wegen naar Laos gebracht worden.
Irrigatiekanalen moeten aangelegd worden.
Iedereen moet een regendans doen.

Noteer hier wat jij kan doen voor een eerlijkere wereld

Je zelfgemaakte T-shirt dragen als protest tegen oneerlijke handel
Slogans maken, kabaal maken
Er tegen iedereen over vertellen….
Een maffe actie doen en die delen op sociale media
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Werkblad eerlijke rijstHANDEL
3de graad
Hoe voelt de rijstboer uit Laos zich?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
Wat is oneerlijk voor de rijstboer uit Laos?
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….................................................................
.......................…….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Waarom zegt men dat de rijstboer op een rijstschat zit?
-

……………………………………………………………………............................................…………

-

……………………………………………………………………............................................…………

Som enkele puike oplossingen op?
-

……………………………………………………………………............................................…………………………………………………………...

-

……………………………………………………………………............................................…………………………………………………………...

-

……………………………………………………………………............................................…………………………………………………………...

-

……………………………………………………………………............................................…………………………………………………………...

Wat kan jij, met jouw klas of jouw familie doen? Schrijf het op of teken het!
-

……………………………………………………………………............................................…………………………………………………………...

-

……………………………………………………………………............................................…………………………………………………………...

-

……………………………………………………………………............................................…………………………………………………………...
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Werkblad OPLOSSINGEN
3de graad
Hoe voelt de rijstboer uit Laos zich?

Droevig, boos, onrechtvaardig behandeld, moe
Wat is oneerlijk voor de rijstboer uit Laos?

Oneerlijke handelsregels
Afhankelijk van regen, geen irrigatiekanalen
Slechte wegen, slecht transport

Waarom zegt men dat de rijstboer op een rijstschat zit?

•

Hij teelt een uniek gewas: kleefrijst

•

Het wordt milieuvriendelijk geteeld

Som enkele puike oplossingen op?

•
•
•
•

Eerlijke handelsregels afspreken met Europa
Irrigatiekanalen aanleggen
Beter transport
Betere wegen aanleggen

Wat kan jij, met jouw klas of jouw familie doen? Schrijf het op of teken het!

•
•
•
•

Je zelfgemaakt T-shirt dragen als protest tegen oneerlijke handel
Slogans maken, kabaal maken
Er tegen iedereen over vertellen….
Een actie doen en die delen op sociale media
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Bijlage 1: Politicus

16

Bijlage 2: irrigatie rijstveld

17

Bijlage 3: certificaten
Dit blad kan je 1x afdrukken en de certificaten uitknippen. Eén certificaat is voor de rijstboer
uit Italië. Het andere certificaat gebruik je voor de rijstboer uit Laos.
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Bijlage 4: regenwolk

19

Bijlage 5: Het “ik ook-spel”

Materialen:
A4 met stellingen naar keuze afdrukken + smartphone of fototoestel om een foto te maken.
Instructie:
Ik lees een paar stellingen voor. Als je denkt ‘Dat vind ik ook!’ of ‘Ik ook!’, dan kom je naar voren en je laat heel
duidelijk merken hoe je je bij deze stelling voelt. Dat kan verdrietig zijn, of erg boos, of blij, of verbaasd, of helemaal niet geïnteresseerd. Na elke stelling poseert de groep met de stelling (A4-blad) voor een foto. Ik neem
af en toe een foto van de groep die vooraan staat. En die foto verspreiden we. Want wij willen in beweging
komen tegen onrecht!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ik lust rijst.
Ik kom met de fiets naar school.
Ik steek nooit iemand stokken in de wielen.
De rijstboer uit Laos is arm. Dat is zijn eigen schuld.
Ik vind het een goed idee dat men betere wegen aanlegt voor de boer.
De rijstboer uit Laos wordt oneerlijk behandeld.
Ik vind het nodig dat de regels eerlijker worden voor de boer.
Wij vragen onze mama’s en papa’s om te stemmen voor mensen die de handel eerlijker willen maken.
Wij willen dat elke boer dezelfde kansen krijgt.
Ik ga NU keihard kabaal maken voor eerlijke regels in de handel!

Toelichting:
Dit spel wil kinderen letterlijk in beweging doen komen voor eerlijke wereldhandel. Je kan in gesprek gaan met
de leerlingen die vooraan staan en hen eventueel in discussie laten treden met de leerlingen die niet vooraan
staan.
Variatie:
•
•

Je kan kinderen ook zelf een woord uit je stelling op bord laten schrijven of er een muzische toets aan
geven.
Verlengen of verkorten kan eenvoudig door meer of minder stellingen te gebruiken.
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Ik lust rijst.

21

Ik kom met
de fiets naar
school.

22

Ik steek
nooit iemand
stokken in de
wielen.

23

De rijstboer
uit Laos is
arm. Dat is
zijn eigen
schuld.

24

Ik vind het
een goed
idee dat men
betere wegen
aanlegt voor
de boer.

25

De rijstboer
uit Laos wordt
oneerlijk
behandeld.

26

Ik vind het
nodig dat
de regels
eerlijker
worden voor
de boer.

27

Wij vragen
onze mama’s
en papa’s om
te stemmen
voor mensen
die de handel
eerlijker
willen maken.
28

Wij willen
dat elke boer
dezelfde
kansen krijgt.

29

Wij gaan
NU keihard
kabaal maken
voor eerlijke
regels in de
handel!
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Bijlage 6: woordzoeker 2de graad
Je vindt alle woorden volgens de leesrichting of van boven naar beneden. Succes!
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Bijlage 6: oplossing 2de graad

32

Bijlage 6: woordzoeker 3de graad
Zoek de woorden zowel horizontaal, verticaal als diagonaal. Sommigen woorden staan van links
naar rechts, anderen van rechts naar links. Succes!
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Bijlage 6: oplossing 3de graad
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Bijlage 7: silhouet voor eerlijke handel
Muzische verwerking:
gebruik onderstaand silhouet van een Laotiaanse rijstboer om de achtergrond weer te geven die bij eerlijke handelsregels hoort.
Welke kleuren tekenen zich dan af achter de rijstboer? Hoe verbeeld je een eerlijke achtergrond? Je mag met
kleurvlakken, zentangles, tekeningen of symbolen werken. Geef weer hoe de rijstboer zich voelt als hij kan werken
tegen de achtergrond van eerlijke handel.

EERLIJKE HANDEL
35

info
Rijst
www.oxfamwereldwinkels.be/rijstketen

Scholenacties
Elk jaar biedt Oxfam-Wereldwinkels twee scholenacties aan, telkens naar aanleiding van World Fair
Trade Day half mei en de Week van de Fair Trade in de eerst helft van oktober. Aan de acties zijn wedstrijden verbonden. Zie www.oxfamwereldwinkels.be/scholenacties.

SAMEN KABAAL MAKEN
Deze acties dienen om samen kabaal te kunnen maken. Post de foto’s en filmpjes dan ook op
www.oxfamwereldwinkels.be/scholenacties of op www.facebook.com/OxfamWereldwinkels en op de
website/facebookpagina van de school

Lesmethodieken
De meeste van onze andere lesmethodieken zijn te downloaden op
www.oxfamwereldwinkels.be/lesmateriaal
Speciaal voor de derde graad zijn 3 lesmethodieken ontwikkeld:
• Eerlijke handelsregels: www.oxfamwereldwinkels.be/eerlijk-duurt-het-langst
• Eerlijke cacao: www.oxfamwereldwinkels.be/lespakketten-over-cacao-voor-de-3de-graad-lo
• Eerlijke suiker: www.oxfamwereldwinkels.be/lespakketten-over-suiker-voor-de-3de-graad-lo

Winkelbezoek
Bezoek met je klas de lokale Oxfam-Wereldwinkel:
www.oxfamwereldwinkels.be/bezoek-aan-de-wereldwinkel

Nascholingsaanbod voor leerkrachten
www.oxfamwereldwinkels.be/vormingvoorleerkrachten
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