


wonenAlgemene informatie

- Zet je op mute tijdens de presentatie.

- Vragen kan je stellen in de chatfunctie, deze worden 
op het einde behandeld.

- Deze sessie wordt opgenomen. Indien u niet wenst 
gefilmd te worden, graag de camera uitzetten.

- PPT wordt nagestuurd, de opname komt online.



wonenWonen



Spoor ZES in de campagne



Lagereschoolproject

Samen over de Drempel
Drempels. Discriminatie. Dak- en thuisloos zijn. 3D’s die huizen in 
een goede, veilige woning onmogelijk maken: dat is 
onaanvaardbaar. Maar voor veel mensen in armoede is dit de 
realiteit. 

Ontdek, ervaar en bespreek dit onrecht met je klas.



Materiaal



Opbouw Lesweek

- Verhaal Robby

- Methodieken Onderbouw

- Methodieken Bovenbouw

- Themalied

- Actieve afsluiter



Week 1

Wanneer Robby bij Fatmira op het klimrek wil, doet Fatmira heel 
gemeen. Robby wandelt weg, maar ziet dat Lena wel naast 
Fatmira mag komen zitten. Huilt Fatmira nu?

Uiteindelijk vertelt Fatmira aan haar vrienden dat ze hun 
huurhuis moeten verlaten. Het belooft een zeer moeilijke 
zoektocht te worden naar een nieuwe plek.



Week 1

Methodiek:

- Spel met drempels



Week 2

De zoektocht verloopt zeer moeizaam. Fatmira vertelt 
dat ze dicht bij een huis stonden, maar dat de 
verhuurder afhaakte op hun naam. Arif en Jeroen 
hebben ook ervaringen met uitsluiting. Juf Loubna
steekt hen een hart onder de riem: ‘Uitsluiting mag 
nooit!’.



Week 2

Methodiek:

- Filosoferen over
discriminatie



Week 3

Fatmira begint zich nu echt zorgen te maken. Ze 
hebben nog steeds geen nieuw huis gevonden en 
moeten bijna vertrekken. Ze heeft schrik dat ze op 
straat gaat moeten wonen. 

Arif heeft dat moeten meemaken. Hij vertelt over zijn 
ervaringen op straat en in het asielcentrum.

De rest verschiet: dat wisten ze nog niet
van Arif.



Week 3

Korte Methodiek

- Inleefmeditatie
‘Open je ogen’



Week 3

Lange Methodiek

- Kaartspel
‘Wie woont er?’



Week 4

Gelukkig! Via een kennis heeft Robby een huis gevonden dat 
perfect zou zijn voor Fatmira en haar familie. Vlakbij en 
vriendelijke verhuurders!

Wanneer hij het nieuws vertelt, is Fatmira in de wolken. Ze moet 
dit zo snel mogelijk aan haar vader te vertellen.

Na school trekken ze naar het huis, maar het is al verhuurd!

Een grote teleurstelling! Tot plots … de papa van Fatmira uit het 
huis wandelt met de huissleutels in zijn hand.



Week 4

Methodiek Onderbouw

- Robbykwartet



Week 4

Methodiek Bovenbouw

- Robbyoly



- Extra oefeningen in de werkboekjes

- Leerplan ZILL (Zin in leren! Zin in Leven!)

- Themalied

En verder?







dJordy speciaal voor de kleuters

Vertelplaten & 
Subthemaprenten

Didactische verwerking





Vragen?

Nationaal secretariaat
Huidevettersstraat 165

1000 Brussel
02- 502 55 75

www.samentegenarmoede.be
(➔ Kusum Mertens)


