Thema ‘Armoede’
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Algemene inleiding
Maak het onbespreekbare bespreekbaar met Jouw Stad in de Klas
Het lespakket 'Armoede' bestaat uit 4 lessen en iedere les duurt ongeveer een uur. Het doel is om in de eerste
les het onderwerp te verkennen vanuit een algemeen, breed perspectief. In de lessen die daarop volgen wordt
het onderwerp steeds dichterbij de belevingswereld van de leerlingen gebracht. Na het onderwerp verkend te
hebben in de eerste twee lessen wordt in les drie de huiswerkopdracht uitgelegd, in les vier presenteren de
leerlingen hun bevindingen en wordt het thema afgesloten.
Door de crisis leven er steeds meer Nederlandse huishoudens onder de armoedegrens. In Amsterdam is dit
percentage het hoogst. Uit onderzoek in de zomer van 2013 blijkt zelfs dat één op de vier Amsterdamse
jongeren opgroeit in armoede. De kans is groot dat er in uw klas ook kinderen zitten die hiermee te maken
hebben. (We hebben geprobeerd hier rekening mee te houden, maar u kunt eventueel de vraagstelling
aanpassen als het onderwerp erg gevoelig ligt in uw klas).
Als mensen geen geld hebben om eten te kopen kunnen ze gratis voedsel krijgen bij de voedselbank. Maar ook
de voedselbank krijgt niet altijd voldoende voedsel binnen. Vragen die in dit lespakket aan bod komen zijn; Wat
vind jij dat er moet gebeuren om armoede tegen te gaan? Wat heb je er zelf voor over om andere mensen te
helpen? En is het nog wel gepast om je in crisistijd over te geven aan uitzinnig shopgedrag?
Om de bijhorende filmpjes klassikaal te bekijken dient uw school te beschikken over een digibord. Bepaal zelf
na iedere les of het leuk is om de uitkomst van de opdrachten, stellingen of een aantal presentaties online te
zetten op de klassenblog, Twitterpagina of schoolwebsite. Moedig de kinderen aan om dit thuis te laten zien en
erover te praten.
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Les 1
Les 1 is een klassikale digibordles waarin leerlingen kennis maken met het onderwerp. De hoofdvraag van deze
les is: 'Wat weet jij over armoede?'

Bekijk samen het filmpje: 'Armoede in het nieuws’
Doorloop na het kijken de volgende vragen:
•

Wat weet jij over armoede?

•

Er wordt gezegd dat de armoede volgend jaar flink toeneemt. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?

•

Bedenk met elkaar een aantal gevolgen van armoede.

Post-its: Terwijl de leerlingen antwoord geven op bovenstaande vragen, noteert u losse kernwoorden op postits. Deze mogen positief of negatief zijn. De post-its plakt u voorlopig op uw bureau of op de muur.

Bekijk samen het filmpje: 'Donavan leeft in armoede'
Doorloop na het kijken de volgende vragen:
•

Ken jij mensen die in armoede leven?

•

Heb je hier zelf wel eens mee te maken gehad?

•

Wat weet je over de voedselbank?

•

Heb je zelf wel eens iets gedoneerd aan de voedselbank?

Post-its: Terwijl de leerlingen het filmpje bekijken, noteren ze nu zelf losse kernwoorden op post-its. Deze mogen
positief of negatief zijn. De post-its plakken ze op hun eigen bureau.
Sluit de les af door de post-its te bespreken. 'Wie wil er een post-it voorlezen en toelichten?' Laat de leerlingen
hierna de post-its op een groot vel plakken. Bekijk daarna welke kernwoorden er op uw post-its staan die de
kinderen nog niet hebben genoemd. Als deze erbij passen volgens de kinderen, worden ze ook op het vel
geplakt.

Extra: Wilt u een extra opdracht doen in deze les? Klik op de link 'Pinterest'.
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Les 2
In deze les leren leerlingen op verschillende manieren te kijken naar het thema. Ze nemen een standpunt in,
denken na over hun mening en bekijken deze kritisch. Ook leren ze respect te hebben voor de mening van de
ander.

Bekijk samen het filmpje: 'Shoppen in crisistijd'
Discussieer na het kijken in groepjes van 4 of 5 kinderen over de volgende stelling:
'Lekker shoppen lost de crisis op. Ben je het met deze stelling eens of oneens en waarom?'
Laat de kinderen duidelijke argumenten voor en tegen opschrijven. Bespreek deze hierna klassikaal.

Bekijk samen het filmpje: 'Hoe los je armoede op?’
Doorloop na het kijken de volgende vragen:
•

Kun je zien aan iemand of hij of zij in armoede leeft?

•

Is er in jouw klas wel eens iemand gepest omdat er bij hem of haar thuis te weinig geld is?

•

Wat vind je daarvan?

•

Wat is de oorzaak van het feit dat er kinderen in armoede leven denk je?

•

Is het de schuld van de ouders?'

•

Wat moet er volgens jou gebeuren om armoede tegen te gaan?

Extra: Wilt u een extra opdracht doen in deze les? Klik op de link 'Rollenspel'.
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Les 3
In deze les gaan we dieper en persoonlijker in op het onderwerp. Op welke plek sta jij ten aanzien van het
onderwerp? Daarnaast ontdekken de leerlingen dat ze ook zelf in actie kunnen komen. Ze worden voorbereid
op een thuisopdracht en de bijhorende presentatie.

Bekijk samen het filmpje: 'Ontslag door de crisis'
Bekijk samen het filmpje: ‘In aktie voor de Voedselbank’

Interviewen:
Vorm na het bekijken van de twee filmpjes groepjes van twee. De kinderen interviewen elkaar over hun eigen
situatie. Leg uit dat dit in vertrouwen gebeurt en dat de kinderen de antwoorden voor zichzelf houden.
Voorbeelden van vragen kunnen zijn:
•

Wat vind je van je eigen situatie, na het bekijken van de filmpjes?

•

Herken je jezelf ergens in?

•

Heb je misschien meer speelgoed en kleding dan nodig is?

•

Merk je thuis ook wel eens iets van de crisis of van armoede?

•

Hoe zou jij je redden als er geen geld voor eten, kleding, speelgoed of leuke activiteiten was thuis?

Thuisopdracht:
Sluit de les af met de uitleg van de thuisopdracht. 'Kijk in je eigen omgeving hoe je mensen kunt helpen die in
armoede leven. Maak een plan en voer het deze week nog uit. Voorbeelden: breng oude kleding naar het Leger
des Heils, breng je oude speelgoed naar de voedselbank, haal lege flessen op in de straat en doneer de
opbrengst aan een centrum voor daklozen, leen je favoriete game een week uit aan een kind dat minder
speelgoed heeft dan jij, etc.'
In les 4 houden de kinderen een presentatie over deze activiteit. Stimuleer ze om geluidsopnames,
videobeelden of foto's te maken en die in te zetten bij hun verslag.
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Les 4
In deze les blikken de leerlingen terug op het thema. Wat weten ze nu? Is hun mening ten aanzien van het
onderwerp veranderd? Daarnaast presenteren ze de thuisopdracht.
Vraag kort hoe de opdracht is verlopen:
•

Zijn de acties goed verlopen?

•

Zijn jullie tegen onduidelijkheden of problemen opgelopen en hoe hebben jullie dit opgelost?

•

Zijn er nog bijzondere ervaringen?

Presentaties:
Bekijk vervolgens de presentaties klassikaal. Als u een grote klas heeft, kies dan een aantal leerlingen uit.
Kinderen mogen gebruik maken van het digibord en het verslag ondersteunen met video, geluidsfragmenten en
foto's. Spreek de acties kort na:
•

Is dit iets wat je vaker wilt doen?

•

Wat waren de reacties?

•

Kun je de actie succesvol noemen?

Afsluiting Thema:
Pak het grote vel met post-its uit les 1 erbij.
•

Wat heb je geleerd?

•

Zul je in het vervolg iets anders doen of denken?

•

Ben je van mening veranderd, of is je mening nu meer genuanceerd?

•

Welke woorden zou je nu weglaten of toevoegen?

Extra: Wilt u een extra opdracht doen deze week? Klik op de link 'Collage'.
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