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Duurzame OntwikkelingsEducatie (EDO): 
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Duurzame ontwikkeling 

werken aan  
 

een leefbare wereld,  
 

nu en in de toekomst,  
 

voor onszelf en voor anderen, 
  

hier en elders op de planeet. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj_q7TtIDdAhWJ_KQKHQp2AfMQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/broederlijkdele&psig=AOvVaw2ELEGy1rUUPfm-TTX9bqYl&ust=1535018764129409


www.mikadoe.be 
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Praktisch 

• Educatief pakket voor scholen! 

• Kostprijs: 7,00 euro 

• via www.broederlijkdelen.be/bestellen  

• Spelkoker met inlogcodes die digitaal luik 
openen op www.mikadoe.be 

http://www.broederlijkdelen.be/bestellen
http://www.mikadoe.be/
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• Les “een duurzame wereld” (cirkel)  

• 3 methodieken met de mikado 

– Gevoelens t.a.v solidariteitsacties/-thema’s 

– Effecten van solidariteitsacties 

– Bigger picture? 

• Actieplan 

• Methodiek voor schoolteams 
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Les een duurzame wereld 
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Les: een duurzame wereld 

1. Filmpje van 4 M’s 
2. Korte opdracht bij ieder filmpje 
3. Evenwicht is noodzakelijk (opdracht met 

zoekprent) 
4. Samenvatting: cirkel van duurzaamheid 



Wat kan jij doen voor… het milieu? 

https://youtu.be/6YTRFGnIiyU


zoekprent 

 



Zoekprent oplossing 

 



 
Aan de slag met mikadoestokjes 

MIK zet je aan het denken 
  

Actie Saved By The Bell 
 

 Jaarlijks op 5 oktober: Internationale dag van de leerkracht 

 Schoolbel extra laten luiden 

 Elk kind, elke jongere heeft recht op goed, kwaliteitsvol 
onderwijs! 

Waarom is deze actie goed voor 

 

 

 

VREDE 
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Ik ben heel aangenaam verrast door het 
eenvoudige maar zinvolle materiaal.  

Het zal de blik van veel kinderen ‘openen’, het zal 
verder doen door-denken, het zal aanzetten tot 
actie-met-kennis-van-zaken.  

Ik hoop dat heel veel leerkrachten hiervan 
dankbaar gebruik maken, het schooljaar door.  

Dank je wel voor het uitdenken! 

- Martine - 
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Alle lesmaterialen en methodieken voor het basisonderwijs  
vanuit Broederlijk Delen vind je hier:  
https://www.broederlijkdelen.be/nl/broederlijk-delen-op-je-school 
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Project ‘Achter de Muur’ 



Stappen 

1. Vorming leerkracht 

2. Voorbereiding in de klas 

3. Inleefatelier (en buurtwandeling) 

4. Nawerking in de klas 



Doelstellingen   

• Kennis: Leerlingen leren wat armoede betekent. 

 



 

• Vaardigheden: Leerlingen krijgen tools om met een andere 
bril te kijken naar mensen die in armoede leven. 
– Brillen van Van Gorp 

– Meervoudige identiteit 

 

 

• Attitude: leerlingen zijn zich ervan bewust dat ook zij acties 
kunnen ondernemen die ervoor zorgen dat mensen meer 

kansen krijgen. 



Inleefatelier 

• Gelijkaardige plekken als in de lesmap 

• Gelijkaardige situatie als in de lesmap 
(skatepark zal verdwijnen) 

• Uitdagingen en het al dan niet hebben van 
kansen 
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