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Voor wie is het pedagogisch dossier bedoeld?

Dit dossier is bedoeld voor alle leerkrachten en leerlingen die 
geïnteresseerd zijn in een educatieve activiteit waarin een 
documentaire – Leading Lights wordt gecombineerd met concrete 
oefeningen rond alteriteit, autonomie, openstaan voor de realiteit 
van andere landen en culturen en de link met de eigen realiteit, 
cultuur, school in België en elders in e wereld, de verschillende 
onderwijssituaties, migratie en het onthaal van migranten.

Meer bepaald richten de middelen en activiteiten van het dossier 
Leading Lights zich tot de lagere scholen in België. 

Het pedagogisch dossier stelt het volgende voor:

• activiteiten voor leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar van de 
lagere school en het lager middelbaar onderwijs met de korte 
versie van de film

• pakket voor leerkrachten van het hoger middelbaar onderwijs 
met de lange versie, originele versie van de film

Korte versie van 30 min
Link : https://vimeo.com/706075107

wachtwoord : bergal

Lange versie van 90 minuten - Originele film
Link: www.vimeo.com/manage/videos/510307048

wachtwoord : sidra 
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BRIEF
AAN DE LEERKRACHTEN



Beste leerkrachten,

Jullie zijn op verschillende manieren bij deze film uitgekomen en ik ben 
blij enkele woorden tot jullie te kunnen richten. Ik wil jullie danken voor de 
belangstelling en de wens om in de klas stil te staan bij de film “Leading 
Lights”. Toen ik kennis maakte met Marie en Juliette, de twee protagonisten 
van de film, gaf dit me meteen stof tot nadenken. De Petite école (letterlijk 
vertaald “kleine school”) is een buitengewone plek die iedere bezoeker 
uitnodigt uit om na te denken en dingen in vraag te stellen.

Deze kennismaking maakte heel wat bij me los: talrijke vragen over de 
evidentie van school in ons leven en de relatie tussen volwassene en kind 
als we onze kinderen en/of leerlingen opvoeden... 

Ik voelde dat dit project nog niet klaar was en de nodige passie opwekte. 
Dit project leek me vooral onvermijdelijk. Ik wilde Juliette en Marie aan het 
werk in hun “Petite école” laten zien, zowel om hun unieke aanpak te tonen 
en bespreekbaar te maken als om een tool te ontwikkelen.

Hoewel de film Leading Lights in de eerste plaats gericht is op volwassenen, 
is die voor ook herkenbaar in hun rol als leerlingen, dankzij de speciaal voor 
hen ontwikkelde tool. We stellen u een pedagogisch dossier voor met een 
korte versie van de film (ca. 30 minuten). We hebben bij de montage de 
passages behouden die herkenbaar zijn bij uw leerlingen en bij hun eigen 
ervaringen en schoolsituatie passen. 

De school is een plek voor emancipatie, voor delen en doorgeven. Maar 
het kan ook een plek van beklemming zijn als de codes het begrip van de 

leerling te boven gaan. Als leerkracht hebt u ongetwijfeld kennis gemaakt 
met kinderen van vluchtelingen die proberen om vertrouwd te geraken met 
een nieuw leven en nieuwe school of die gewoon meer tijd willen hebben om 
dingen te leren en rust te vinden. 

Door de interactie tussen kinderen en de volwassenen van “Petite 
école” te observeren, hebben we ons proberen inbeelden welke vragen, 
gespreksonderwerpen en klasactiviteiten hieruit kunnen voortvloeien. We 
moeten samen nadenken over enkele problemen die door deze buitengewone 
plek - of die nu “school” genoemd wordt of niet - zijn blootgelegd in de marge 
van de gangbare schoolse gewoonten.

We willen mensen bewust maken van het dagelijkse leven van kinderen 
van vluchtelingen, kinderen zonder schoolverleden die nu terechtkomen in 
het Belgische onderwijs. Deze bewustwording gaat gepaard met een aantal 
vragen. 

Waarom hebben deze kinderen vroeger niet de kans gekregen om naar 
school te gaan? Hun individuele parcours, hun sociale origine en hun 
thuissituatie - bijvoorbeeld het oudste kind zijn in een gezin in een rurale 
regio in Senegal - geven hierop een antwoord. 

De film kan vragen opwerpen over scholen in het land van afkomst van deze 
vluchtelingen. Hoe ziet school er concreet uit? Uw leerlingen kunnen hun 
visie toetsen aan de werkelijkheid, dankzij de tools die het pedagogisch 
dossier aanreikt. 

Pedagogisch dossier  - Leading Lights 5



Een project zoals “Petite école” laat ons dieper nadenken over de definitie van 
school en de functie ervan. In de klas kunnen leerlingen de overeenkomsten 
en verschillen zoeken tussen de ervaringen elders in de wereld en hier, 
zonder daarbij een hiërarchie te bepalen. Er is immers geen beter of minder 
goed, maar eerder een anders overal. 

Nadenken over de betekenis van de gebruikte woorden is een permanente 
opdracht in “Petite école”. Moet men zeggen dat een kind achterstand heeft 
omdat het op de leeftijd van 10 jaar niet kan lezen? De vraag stellen, nodigt 
uit om anders te denken en te kijken wat het kind wel al geleerd heeft en 
welke levenservaring het heeft.

De film heeft de ambitie om de manier te herschrijven waarop Marie en 
Juliette van “Petite école” zich in de praktijk en denkwereld “verplaatsen” 
terwijl ze elke dag werken met kinderen die afkomstig zijn uit andere 
systemen en geconfronteerd worden met alteriteit. 

We hopen dat uw leerlingen op hun beurt deze “verplaatsing” in hun 
denkwereld en in de praktijk kunnen toepassen: “Wat als het over hen zou 
gaan? Als zij de leerlingen van “Petite école” zouden zijn - of van gelijk welke 
school elders in de wereld - in een ander land waar ze kennis maken met een 
andere taal, een ander klimaat, een ander levensritme, andere voeding...”

De activiteiten van het pedagogisch dossier bevorderen de bewustwording 
van de leerlingen over verschillende levenservaringen en andere manieren 
van denken en handelen. Dit is een uitstekende gelegenheid om te praten 

over verschillen die al bestaan in de klasgroep en na te denken over de 
band die leerlingen en leerkrachten verenigt.

Als de workshops die u wil organiseren in de klas, leiden tot teksten, 
tekeningen en andere creaties die u wilt delen, aarzel dan niet! Achteraan 
dit dossier vindt u de contactgegevens van het filmteam en van “Petite 
école”. Corresponderen met “Petite école” kan helpen bij vragen en bij het 
delen van ervaringen.

De leerkrachten van het hoger middelbar onderwijs vinden aan het 
begin van het dossier de link naar de integrale versie van de film. Die is 
beter geschikt voor uw leerlingen en kan de uitwisseling van ideeën en 
bespreking in de klas stimuleren.

Ik dank u voor uw belangstelling voor de film Leading Lights en het 
bijbehorende pedagogisch project. Ik hoop dat dit avontuur stof tot 
nadenken geeft, net zoals dat bij mij het geval was, en dat u mooie 
momenten kunt beleven bij de behandeling in de klas. 

                  Lydie Wisshaupt-Claudel
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I. START EN INHOUD VAN 
HET PEDAGOGISCH DOSSIER



Om het educatieve potentieel van de film “Leading Lights” te optimaliseren 
werd een pedagogisch dossier opgesteld. Dit is vooral bedoeld voor 
leerkrachten en leerlingen van het basisonderwijs en de eerste cyclus van 
het middelbaar onderwijs. Het bevat enkele tools voor leerkrachten van het 
hoger middelbaar onderwijs. 

1. Deze tool is interessant voor leerkrachten in scholen die OKAN 
(Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen) bieden, zodat de 
leerlingen beter begrijpen wat zich in deze andere klassen afspeelt (zie 
de beschrijving in Om verder te gaan en te praten over de rechten van 
het kind.

Op het einde van deze activiteit kunt u vermelden dat er kinderrechten 
bestaan. In het kader van deze film lijkt het ons interessant om met de 
leerlingen te bespreken dat school bij ons weliswaar verplicht is, maar dat 
dit niet noodzakelijk het geval is in de rest van de wereld. Welke andere 
prioriteiten en waarden bestaan er elders.

Het is interessant om even stil te staan bij het volgende: “Zijn kinderrechten 
een relatief concept”? 

Dit laatste deel van de activiteit hoort bij de competentie van opvoeding 
inzake filosofie en burgerschap: “open staan voor andere culturen en 
overtuigingen”.
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Hieronder vindt u enkele bronnen die gebruikt kunnen worden voor de 
bespreking van Kinderrechten:

• Studie – ‘Balance tes droits ! Comprendre et débattre des droits de 
l’enfant en Fédération Wallonie-Bruxelles’ de la Coordination des ONGs 
pour les droits de l’enfant. Met dit document leert men hoe de situatie 
van kinderrechten in België is, leert men het Verdrag beter begrijpen en 
het rapporteringsproces kennen. “De vragen die tijdens deze studie werden 
geïdentificeerd (met uitzondering van de “persoonlijke ervaringen”) kunnen het 
onderwerp zijn van besprekingen met kinderen en jongeren (de beginvraag kan 
aangepast worden aan de woordenschat waarover de deelnemers beschikken). 
Deze vragen zijn zowel concreet, filosofisch als moreel en kunnen licht werpen 
op ons begripsvermogen en dit een beetje uitbreiden. “ 

• Activiteitenmap kinderrechten, Omdat kinderrechten werken! van de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking en UNICEF bijvoorbeeld:

“Ik heb rechten, Koffer vol kinderrechten” waarmee kinderen het verband leren 
zien tussen concrete situaties (oorlog, migratie, enz.) en kinderrechten en 
de kinderrechten leren kennen. 
“Jij hebt rechten, Onze eigen Onze eigen kinderrechtenposter!” waarmee kinderen 
de link leren leggen Materiaal bij activiteit 3).



Het pedagogisch dossier stelt het volgende voor:

• informatie over de context van de documentaire
• themafiches
• nuttige links
• concrete voorstellen voor groepsbesprekingen
• Link met de competentiesokkels van de Fédération Wallonie-Bruxelles - 

FWB

Het pedagogisch dossier beschrijft de doelstellingen en het pedagogische 
kader, geeft de beschrijvende elementen (fiche en synopsis van de film, 
informatie over “Petite école” en de regisseur), stelt pedagogische activiteiten 
voor en sluit af met een deel over de film als sensibiliseringstool.

PEDAGOGISCHE ACTIVITEITEN

1. De kinderen en leerkrachten van “Petite école”,

2. De school voor mij – de school voor iedereen

3. De Rechten van het Kind

4. Autonomie

10
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II. DE FILM



Synopsis 
Marie ent Juliette hebben het traditionele onderwijs achter zich gelaten 
en hebben in hartje Brussel een school geopend voor kinderen zonder 
schoolverleden, vaak met een vluchtelingenachtergrond.

Naast formele lessen is er plaats en tijd om gewoon kind te zijn of te worden, 
voordat de kinderen naar een klassieke school gaan waar van hen verwacht 
wordt dat ze leerlingen zijn.

Via de inspanningen van Juliette en Marie, en hun pedagogische 
overpeinzingen, doet de film ons nadenken over school als plaats van 
beklemming voor ons allemaal. 

https://eclaireuses-film.be/

Technische fiche 
Een film van Lydie Wisshaupt-Claudel
• Jaar: 2022
• Taal: Frans (Nederlands en Engels ondertiteld)
• Duur van de originele versie: 90 minuten 
• Duur van de korte versie: 30 minuten, 20 seconden
• Opnames: tussen november 2017 en januari 2020 
• Release: lente 2022 
• Beeldformaat: HD 
• Schermverhouding: 16/9 - Geluid: 5.1 - stereo 
• Geproduceerd door: PRODUCTIONS du VERGER et VISUALANTICS, in 

samenwerking met CBA, RTBF, met de steun van VAF, DGD, en het 
Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles

• DOP: Colin Lévêque
• Geluid: Thomas Grimm-Lansdberg
• Montage: Méline Van Aelbrouck
• Geluidsmontage: Aïda Merghoub
• Mix: Senjan Jansen

Leading Lights

Pedagogisch dossier  - Leading Lights 13

La Petite école
Petite école is een overgang naar de school voor ongeschoolde of laaggeschoolde vluchtelingen. Het is een discrete en gastvrije ruimte die een eerste 
kennismaking biedt met scholen en hun regels. Dit flexibele en gestructureerde initiatief biedt kinderen de kans om te willen leren en te starten met 
een echt schoolproject. 

In de blog van Petite école vindt u overwegingen, ervaringen en getuigenissen van de leerkrachten die over deze school. 

https://redlabopedagogique.tumblr.com/ 

https://eclaireuses-film.be/
https://redlabopedagogique.tumblr.com/ 


Lydie Wisshaupt-Claudel woont sinds 2001 in Brussel. Ze volgde montage 
aan het Insas (Institut National Supérieur des Arts du Spectacle).

In 2006 maakt ze Il y a encore de la lumière, een reisjournaal door IJsland, en 
een verhaal over eenzaamheid. Na een lange road trip door het westen van 
de VS maakt ze Sideroads (2012), waarin ze met haar partner kennismaakt 
met Amerikaanse burgers die twijfelen tussen hoop en teleurstelling en de 
Amercian Dream op basis van hun eigen realiteit in vraag stellen. 

In 2015 draait ze Killing Time waarin ze het dagelijkse leven in een 
Californisch legerdorp beschrijft en de stille trauma’s van de oorlog belicht. 
Deze film werd meermaals bekroond op internationale festivals. Leading 
Lights, haar nieuwste film, gaat over scholen. Ze volgt het dagelijkse leven 
van twee leerkrachten die een schooltje oprichtten voor kinderen met een 
vluchtelingenachtergrond en zonder schoolverleden.

Ze wisselt af tussen regisseren en monteren omdat ze ervan overtuigd is 
dat beide disciplines elkaar mooi aanvullen. 

Over de regisseur
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III. ACTIVITEITEN



Doel

Het impliciete interpreteren, interpretaties bespreken en onbegrip 
wegwerken.

Beoogde competenties

- Emoties, gevoel en voorkeuren uitdrukken.
- Een documentaire leren analyseren. 1

- Luisteren naar de mening van anderen en de uiting van hun gevoeligheden 
en deze respecteren.

Activiteiten

A. Praten over de gevoelens van de leerlingen 
Het doel is leerlingen hun emoties laten uiten in een groepsgesprek in 
klasverband. 
Hiervoor moeten ze afstand kunnen nemen van wat ze net gezien hebben. 

Mogelijke vragen:
• Wat vond je goed of minder goed aan deze film?
• Waren er passages die jullie grappig, angstaanjagend of verbazingwekkend 

vonden? 

B. Nagaan of de film begrepen is 
Aan de hand van verschillende vragen kan nagegaan worden of de 
leerlingen o.a. het verschil begrijpen en merken tussen een fictiefilm en een 
documentaire:

• Waarover gaat de film?
• Verschilt die van andere films die jullie al hebben gezien? 
• Wat is een documentaire? 

C. Schets een scène
De leerlingen kiezen een passage uit de film, tekenen die en beschrijven 
hun gevoelens in een paar lijnen. 

Inleidende activiteit
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1  Voor meer informatie over de analyse van een documentaire in klasverband verwijzen we nar Grignoux, 
in het Frans:  : https://www.grignoux.be/dossiers/288/cinema_documentaire

https://www.grignoux.be/dossiers/288/cinema_documentaire


VOOR DE LEERLINGEN VAN HET MIDDELBAAR ONDERWIJS:

De vragen kunnen gedetailleerder zijn en kunnen gebaseerd zijn op de site 
van Grignoux over de analyse van een documentaire: 

1. Wat is de realiteit die in de documentaire in beeld gebracht wordt? Wat 
zegt de documentaire ons over deze realiteit? Waarom is de cineast hierin 
geïnteresseerd?

2. Wat brengt de film specifiek bij, welk onderwerp wordt behandeld als we kijken 
naar andere informatiebronnen (media, boeken, enz.)? Neemt de film een 
positie in, rekening houdend met andere meningen over dit onderwerp? Wat 
zijn de andere mogelijke standpunten? Wat weten we verder over de realiteit 
die in deze documentaire in beeld wordt gebracht? Of over wat niet in deze 
documentaire wordt behandeld?

3. Hoe wordt het hoofdonderwerp in beeld gebracht? Hoe wordt dit concreet 
vertaald (scènes, personages, gebeurtenissen, commentaar, beelden, muziek, 
enz.) ? Hoe wordt het geheel gesplitst in verschillende componenten, sequenties, 
momenten en plekken? Hoe wordt de architectuur van de film gereconstrueerd 
aan de hand van deze analyse? Welke elementen lijken minder goed te zijn 
geïntegreerd in het hoofdonderwerp van de film? Hoe moeten we die begrijpen?2 
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2 site les Grignoux, in het frans : https://www.grignoux.be/dossiers/288/cinema_documentaire

https://www.grignoux.be/dossiers/288/cinema_documentaire


Doelstellingen voor leerlingen

• Het verhaal eigen maken; interesse hebben in de personages.
• Nadenken over wat ze over onszelf zeggen. 
• Onderzoeken wat ze ons over de Andere zeggen, werken rond het thema 

alteriteit*. 

Beoogde competenties

• Identificatie van personages in een documentaire en de geschiedenis. 
• Observeren van de anderen.
• Nota nemen.

Activiteiten

1. Personages van de film identificeren

• Wie zien we in de film? 
• Wie zijn de belangrijkste personages? Helden en heldinnen? 

Opmerking voor de leerkracht: De personages van de film zijn de leerkrachten, 
Marie en Juliette; de kinderen (Sidra, Noureddin, Youssef, Ginardo, Kelly, 

Mohamed, Khaled, Bergal, Zaineb, Ahmad, Abdelaziz, Judi, enz.) en de ouders. 

Mogelijke vragen aan de leerlingen :

• Hoe steunen Juliette en Marie de kinderen? 
• Waarom de titel Leading Lights? 
• Welke moeilijkheden en hindernissen moeten ze overwinnen?

2. DE LEERKRACHTEN VAN “PETITE ÉCOLE” BESCHRIJVEN
Stel adjectieven voor (geduldig, aardig, streng, enz.); stel vragen: 

• Hebben ze rakvlakken met hun leerkrachten? 
• Wat zijn in de film de idealen, de ervaring, de doelstellingen en waarden die Juliette 

en Marie kunnen volgen?

3. DE KINDEREN VAN “PETITE ÉCOLE” BESCHRIJVEN. 

Discussie met de klasgroep : 

• Wat leren we dankzij de film over deze kinderen? 
• Wat weten we nu over hun verleden, hun leven nu, hun toekomst? 

Vragen voor de leerlingen : 
• Beschrijf het karakter van de kinderen en hun houding tegenover de anderen. De 

leerkracht kan hier een reeks adjectieven voorstellen (nieuwsgiering, eenzaam, 
grappig, enz.) voorstellen.

• Zijn de kinderen van “Petite école” allemaal gelijkaardig? 
• Doen de kinderen van “Petite école” ons aan onszelf denken? Hoe? 

Activiteiten over de kinderen en 
leerkrachten van “Petite école”
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Alteriteit: dit concept gaat ervan uit dat we allemaal “anders zijn voor de 
anderen”. Hiermee kan erkenning en aanvaarding van de Andere met zijn 
verschillen, met name culturele verschillen, worden ontwikkeld. Erkenning 
van alteriteit is een belangrijke factor voor de opvoeding van globaal 
burgerschap. Woordenboek Graines de Paix3

3 https://www.grainesdepaix.org/fr/ressources/dictionnaire/alterite

https://www.grainesdepaix.org/fr/ressources/dictionnaire/alterite


Discussie met de klasgroep: 

• Welke raakpunten zien jullie tussen de kinderen van “Petite école” en jullie zelf? 
Hoe zouden jullie in hun situatie reageren

• In een nieuw land, met een andere taal?

4. PORTRET VAN EEN LEERLING VAN MIJN KLAS, AAN DE HAND VAN 
HET PORTRET VAN BERGAL VAN “PETITE ÉCOLE”

Kijken naar de passage waar Marie het portret leest van een van de leerlingen 
van “Petite école” (in de lange versie: op 01:22:06, in de korte versie op 
00:24:56)

NB: De leerkrachten van “Petite école” maken portretten van de leerlingen 
en maken geen gebruik van een klassieke evaluatie, bijvoorbeeld met een 
rapport. 

Instructies voor de leerlingen: 

1. Het portret van Bergal, gelezen door Marie (zie volgende pagina) herlezen
2. Leg uit hoe jullie in deze school beschreven en geëvalueerd worden. 

Waarin verschilt het portret van Bergal van jullie evaluatie in deze 
school? Wat is jullie mening hierover? 

3. De leerlingen maken in groepjes van 2 een beschrijving van elkaar, 
geïnspireerd op het portret van Bergal. Jongere leerlingen mogen het 
portret in de vorm van een tekening maken. Oudere leerlingen schrijven 
een korte tekst, maar beide tools kunnen gecombineerd worden. De 
oefening kan over verschillende weken gespreid worden. De leerlingen 
nemen de gewoonte aan om elke dag een paar zaken te noteren en zo 
stap voor stap het portret van hun alter-ego in een of twee zinnen op te 
bouwen. 
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Portret van leerling Bergal, voorgelezen door leerkracht Marie 

Bij zijn inschrijving vertelde Bergal ons dat hij graag thee zet. Deze ochtend 
bracht hij thee mee van thuis en spendeerde 15 minuten in de keuken om 
voor iedereen thee te zetten. 

Bergal zingt en neuriet in de klas. 

Bergal vraagt me om hem te helpen schrijven. Zijn hand is erg gespannen. 
Hij zal me vaker roepen of dicht bij mij komen staan zodat ik zijn voornaam 
kan schrijven. ‘Dank u, mevrouw’

Bergal schrijft zijn naam in een schrift en komt me dan vragen of het echt 
zijn naam is die daar geschreven staat. 

Bergal weet hoeveel parels het zand bevat dat ik over zijn hand giet. Hij sluit 
zijn ogen en vraagt me steeds dat ik het er 3 keer over giet. 

We spelen ‘4 op een rij’? Hij kijkt alleen naar zijn stenen, niet naar de mijne. 
Hij begrijpt niet waarom hij verliest, daarom vraagt hij om van kleur te 
wisselen ‘Jij rood, ik geel’. Ik win nog steeds; We wisselen opnieuw. 

Bergal trekt de stoel onder Kodher weg als die wil gaan zitten. Kodher valt. 
Bergal neemt de balpen van Yaser, verscheurt het boek dat Mohamed aan 
het lezen is. 

Bergal komt aan terwijl ik bij Mohamed een pleister aanbreng. ‘Marie dokter 

Materiaal bij activiteit 2

ziekenhuis Sint-Pieter. Mélanie dokter keuken. Juliette dokter klas.’

Bergal neemt deel aan alles lessen, behalve vanochtend. Hij slaapt twee 
uurtjes, staat op en gat naar Juliette ‘Bergal gisteren gespeeld tot 3u ‘s ochtends. 
Nu heb ik erge hoofdpijn. Ik ga dat niet meer doen, Juliette.’ Hij gaat zitten en volgt 
weer de les. 

Bergal gebruikt Arabische woorden, die Juliette en ik uitspreken. 

Bergal gaat op zoek naar Nada die niet wil meedoen aan de samenkomst 
’s ochtends. ‘Baedin baedin kan je spelen. Nu moet je komen.’   Nada volgt hem. 

Youssef komt bij me ‘Ik wil niet op school zijn’. Bergal praat met hem, Youssef 
blijft. 

Bergal gat naar Janna die kniepijn heeft. ‘Wacht, wacht, Marie Dokter. Als ik 
groot ben, word ik dokter, net als Marie.’

Nada wil niet naar de les. Bergal staat recht en geeft me teken te wachten. 
‘Kom, kom Nada’. Hij doet teken en plaatst een stoel naast hem. Hij zal hem 
de hele les helpen. 
Bergal heeft soms tranen in de ogen als er een ruzie is in het park of tijdens 
het sporten.

De kleine broer van Hassan doet mee aan het ritueel op het einde van de 
dag. Hij raakt het zand aan. Bergal kijk naar hem en meet hem dan bij de 
hand. ‘Wacht, wacht. Zo’. Hij giet 3 keer zand over hem. 
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4 Baed is Arabisch voor “daarna”. ‘Daarna kan je spelen’



Met deze activiteit behandelen we het onderwerp “school”: school zoals we 
ie in België kennen, verschillende schoolsituaties en breder ook school over 
de hele wereld. Met deze activiteit wordt nagedacht over de realiteit van 
“Petite école” en het feit dat er situaties bestaan waar school niet mogelijk 
is voor sommige kinderen. 

Doelstellingen

• Openstaan voor de realiteit in andere landen en culturen en de link 
leggen met de eigen realiteit, de eigen cultuur. 

Beoogde competenties

• Emoties, gevoel en voorkeuren uitdrukken.
• Luisteren naar de mening van anderen en de uiting van hun gevoeligheden 

en deze respecteren.

Activiteiten

U kunt de activiteit starten met vragen: 

• Waarvoor dient school? 
• Denken jullie dat in België sommige kinderen niet naar school gaan? 
• Hoe komt het dat in sommige situaties sommige kinderen niet naar school 

kunnen gaan, zoals we zagen in de film? 

1. Mijn eigen school
• Wat vind ik leuk, wat vind ik minder leuk, wat zou ik graag hebben in 

mijn school. 
• Zijn er in onze school sommige kinderen die in dezelfde situatie zitten 

als we in de film zien? 
• Zijn er in onze school OKAN-lessen - Onthaalonderwijs voor anderstalige 

kinderen (zie volgende pagina). 

2. School in het land van herkomst
Om dit onderwerp te introduceren geven we op de volgende pagina meer 
informatie over het onderwijssysteem in Syrië en in Senegal. Ter illustraties 
kunnen foto’s gevonden worden op de volgende websites: The Guardian 
‘schools around the world in pictures’5  en Boston archive, ‘schools around the 
world.’6  

Deze introductie kan leiden naar de vraag: 
• Welke verschillen zien jullie tussen de scholen in deze landen en jullie school 

in België? 

3. La Petite école
Daarna kan men overgaan naar vragen als: 
• Wat vinden jullie goed aan “Petite école”? 
• Waarin verschilt die van onze school? 
• Zijn er elementen van “Petite école” die we in onze school kunnen overnemen? 

De leerlingen kunnen eventueel antwoorden met een tekening. 

Activiteit “De school voor mij- de school voor iedereen”
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“Zoals Senghor zei: je moet eerst je wortels hebben in je eigen cultuur om 
vanaf daar in concentrische cirkels alle andere culturen te assimileren. 
Senghor leert ons open te zijn naar de wereld” Fatou Diome

5 Schools around the world – in pictures | World news | The Guardian
https://www.theguardian.com/world/gallery/2015/oct/02/schools-around-the-world-un-world-teachers-day-in-pictures

6 Schools around the world - Photos - The Big Picture - Boston.com
http://archive.boston.com/bigpicture/2013/09/schools_around_the_world.html

https://www.theguardian.com/world/gallery/2015/oct/02/schools-around-the-world-un-world-teachers-day-in-pictures
http://archive.boston.com/bigpicture/2013/09/schools_around_the_world.html


4. Om verder te gaan en te praten over de rechten van het kind
Op het einde van deze activiteit kunt u vermelden dat er kinderrechten 
bestaan. In het kader van deze film lijkt het ons interessant om met de 
leerlingen te bespreken dat school bij ons weliswaar verplicht is, maar dat 
dit niet noodzakelijk het geval is in de rest van de wereld. Welke andere 
prioriteiten en waarden bestaan er elders. Het is interessant om even stil te 
staan bij het volgende: “Zijn kinderrechten een relatief concept”?

Dit laatste deel van de activiteit hoort bij de competentie van opvoeding 
inzake filosofie en burgerschap: “open staan voor andere culturen en 
overtuigingen”.

Hieronder vindt u enkele bronnen die gebruikt kunnen worden voor de 
bespreking van Kinderrechten:

• Studie – ‘Balance tes droits ! Comprendre et débattre des droits de 
l’enfant en Fédération Wallonie-Bruxelles’ van de Coordination des ONGs 
pour les droits de l’enfant. Met dit document leert men hoe de situatie 
van kinderrechten in België is, leert men het Verdrag beter begrijpen en 
het rapporteringsproces kennen. “De vragen die tijdens deze studie werden 
geïdentificeerd (met uitzondering van de “persoonlijke ervaringen”) kunnen het 
onderwerp zijn van besprekingen met kinderen en jongeren (de beginvraag kan 
aangepast worden aan de woordenschat waarover de deelnemers beschikken). 
Deze vragen zijn zowel concreet, filosofisch als moreel en kunnen licht werpen 
op ons begripsvermogen en dit een beetje uitbreiden. “7

• Volledige activiteitenmap, Omdat kinderrechten werken! Van de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking en UNICEF  bijvoorbeeld8:

• “Ik heb rechten, Koffer vol kinderrechten” waarmee kinderen het verband 
leren zien tussen concrete situaties (oorlog, migratie, enz.) en 
kinderrechten en de kinderrechten leren kennen. 

1. “Jij hebt rechten, Onze eigen Onze eigen kinderrechtenposter!” waarmee 
kinderen de link leren leggen
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7 Coordination des ONGs pour les droits de l’enfant, Étude ‘Balance tes droits ! Comprendre et débattre 
des droits de l’enfant en Fédération Wallonie-Bruxelles’ p12. 
8 Volledige activiteitenmap ‘Omdat kinderrechten werken!’ (unicef.be): https://www.unicef.be/sites/
default/files/2020-09/Volledige-activiteitenmap_20191.pdf

https://www.unicef.be/sites/default/files/2020-09/Volledige-activiteitenmap_20191.pdf
https://www.unicef.be/sites/default/files/2020-09/Volledige-activiteitenmap_20191.pdf


Definitie van OKAN - Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen 
In Vlaanderen wordt onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers 
ingericht voor jongeren van niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit 
die nieuw binnenkomen in ons land en het Nederlands onvoldoende 
beheersen. Via het onthaalonderwijs kunnen deze leerlingen zo snel 
mogelijk Nederlands leren.

• Basisonderwijs: Het onthaalonderwijs in het basisonderwijs bestaat 
uit 1 of 2 onthaaljaren (met eventueel een vervolgjaar). De inrichtende 
school heeft een grote autonomiteit hoe ze dit inricht. Zo kunnen ze 
de kinderen opnemen in een bestaande klas, of een aparte klas voor 
de nieuwkomers maken. Vanaf een bepaald aantal leerlingen krijgt de 
school extra middelen

• Secundair onderwijs: In het onthaalonderwijs in het secundair onderwijs 
krijgen anderstalige leerlingen 1 jaar Nederlandse taallessen.

• Daarna krijgen ze begeleiding in het vervolgonderwijs. 
• Om toegelaten te worden tot het onthaalonderwijs in het secundair 

onderwijs moeten leerlingen aan een aantal voorwaarden voldoen.9  

Informatie over het onderwijssysteem in Syrië
“Voor de burgeroorlog had Syrië een sterk onderwijssysteem, waar zo goed als alle 
kinderen naar het lager onderwijs gingen en 70% naar het middelbaar. Volgens een 
volkstelling uit 2004 had Syrië een alfabetiseringsgraad van 79,6%. Het ging daarbij 
om 86% van de mannen en 73.6% van de vrouwen. 

Materiaal bij activiteit 3

In 2002 was het lager onderwijs gratis en verplicht. In 2016 rapporteert UNICEF dat 
2,1 miljoen kinderen in Syrië en 700 000 gevluchte Syrische kinderen geen toegang 
hebben tot onderwijs. Van de gevluchte Syrische kinderen die in Jordanië verblijven, 
zijn in 2016 meer dan 80 000 niet geschoold (Human Rights Watch). “ 10

Informatie over het onderwijs in Senegal
Senegal telt bijna 3 miljoen leerlingen. De hoogste scholingsgraad is in de steden, 
met 57,3% schoolgaande kinderen. In het lager onderwijs zijn er 771.804 meisjes 
tegenover “slechts” 749.769 jongens. Ook in de middenscholen zijn er meer meisjes 
dan jongens. Pas in het middelbaar onderwijs verandert deze trend. Het aantal 
jongens in het middelbaar onderwijs is hoger dan het aantal meisjes. Deze plotse 
trendbreuk bewijst dat er veel meisjes zijn die hun scholing niet verder zetten. De 
netto scholingsgraad in het middelbaar onderwijs in rurale gebieden ligt met 8% 
relatief laag. Uit statistieken van het Senegalese ministerie van onderwijs blijkt dat 
dat 77,3% van de scholen voor algemeen middelbaar onderwijs in en rond de steden 
liggen.12

Mafraq, Jordanië - Leerkracht Hanan Anzi met gevluchte Syrische 
kinderen in een klas van de school die UNICEF bouwde in het 
vluchtelingenkamp van Zaatari, vlakbij de grens met Syrië.

Ndeye Fatou Ndiaye, Senegalese leerling van 7 jaar, helpt 
bij een les in de Frans-Arabische school van Diagnel, 14 

km ten zuiden van Kaolack, in het centrum van Senegal. 
(Seyllou/AFP/Getty Images) 13
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Foto : 
Muhammad Hamed/Reuters11

Seyllou/
AFP/Getty 
Images13 

12 Website Humanium, ‘Children of Senegal - Realizing Children’s Rights in Senegal’ op Internet van 14 
april  - https://www.humanium.org/en/senegal/
13 Boston archive, ‘schools around the world.’ Gevonden op internet op 12/04/22: 
http://archive.boston.com/bigpicture/2013/09/schools_around_the_world.html

9 Platform Kinderen op de vlucht, dossier onderwijs: https://www.kinderenopdevlucht.be/nl/dossiers-
thematiques/kinderen-in-gezinnen/onderwijs/
10 Website Humanium, ‘Children of Syria - Realizing Children’s Rights in Syria’ gevonden op internet op 
12/04/22 -  https://www.humanium.org/en/syria/
11 The Guardian, schools around the world in pictures - https://www.theguardian.com/world/gallery/2015/
oct/02/schools-around-the-world-un-world-teachers-day-in-pictures

https://www.humanium.org/en/senegal/
http://archive.boston.com/bigpicture/2013/09/schools_around_the_world.html
https://www.unicef.be/sites/default/files/2020-09/Volledige-activiteitenmap_20191.pdf
https://www.unicef.be/sites/default/files/2020-09/Volledige-activiteitenmap_20191.pdf
https://www.humanium.org/en/syria/
https://www.theguardian.com/world/gallery/2015/oct/02/schools-around-the-world-un-world-teachers-day-in-pictures
https://www.theguardian.com/world/gallery/2015/oct/02/schools-around-the-world-un-world-teachers-day-in-pictures


Het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties  (de wereldorganisatie verantwoordelijk voor 
de handhaving van de vrede in de wereld) is een zeer belangrijke tekst die van toepassing is in bijna 
alle landen van de wereld. Het Verdrag kent rechten toe aan alle kinderen, gedefinieerd als mensen 
onder de 18 jaar. De Staten die partij zijn bij deze tekst, hebben zich ertoe verbonden om de rechten 
van alle kinderen te eerbiedigen, zonder enige voorrang te verlenen tussen rechten of tussen kin-
deren. Men zegt dat het uitgangspunt van het Verdrag ‘universeel’ is. Minstens om de vijf jaar moet 
België, net als andere Lidstaten, verslag uitbrengen aan het VN-Kinderrechtencomité, dat toeziet op 
de correcte toepassing van het Verdrag, om uit te leggen wat het in werking heeft gesteld om de 
rechten van het kind te beschermen. Dit wordt het «verslagingsproces» genoemd. Het neemt plaats 
in verschillende stappen.

In stap 1A legt België zijn verslag voor aan het VN-Kinderrechtencomité, waarin het aangeeft welke ac-
ties het heeft ondernomen voor de rechten van het kind. Sinds 2010 wordt de opstelling van dit verslag 
gecoördineerd door de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK), in samenwerking 
met alle overheidsniveaus (federaal, gemeenschappen en gewesten). In stap 1B (zes maanden later), 
dienen leden van het maatschappelijk middenveld hun “alternatieve“ of “parallelle” verslagen in waarin 
zij hun mening over de situatie van de rechten van het kind in het land geven. Onder hen vindt men een 
40-tal niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en verenigingen terug (gegroepeerd in twee coalities 
die in dit kader samenwerken: de Coordination des ONG pour les droits de l’enfant en de Kinderrech-
tencoalitie Vlaanderen), de Délégué général aux droits de l’enfant (DGDE) aan Franstalige zijde, de Kin-
derrechtencommissaris (KRC) aan Vlaamse zijde, andere onafhankelijke instellingen (Myria-Unia), en de 
kinderen zelf (begeleid door UNICEF-professionals).  

Deze verslagen zijn vaak zeer kritisch en bieden constructieve suggesties voor verbetering aan. In stap 2 
(drie maanden later), hoort het VN-Kinderrechtencomité de leden van het maatschappelijk middenveld over 
de inhoud van hun verslagen in Genève. Deze uitwisseling gebeurt achter gesloten deuren, in privé, om de 
vrijheid van meningsuiting te waarborgen. In stap 3 (ongeveer zes maanden later), na een vragenlijst aan de 
Belgische Staat te hebben voorgelegd (en antwoorden te hebben ontvangen), hoort het Comité zijn woord-
voerders en vraagt het hen om uitleg te geven over de inhoud van het verslag van de Staat en over de acties 
ter bescherming van de rechten van het kind. Het Comité neemt tijd om de verschillende verslagen te ver-
gelijken omdat er soms tegenstrijdigheden zijn. Ten slotte stuurt het Comité, in stap 4 (ongeveer één maand 
later), een lijst met aanbevelingen (“slotbeschouwingen” genoemd) naar België teneinde de eerbiediging 
van de rechten van het kind in het land te verbeteren (2019). Daarin benadrukt het Comité de vooruitgang, 
de achteruitgang, de urgenties... In stap 5 moet België zijn werk versterken, onder het waakzaam oog van 
het maatschappelijk middenveld!
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het Kind (NCRK) 
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AFFICHE CODE Kinderrechten, hoe werkt dat eigenlijk ? 

Informatie over de kinderrechten

http://www.lacode.be/IMG/pdf/CODE_Affiche_2020_NdlsVersie.pdf

http://www.lacode.be/IMG/pdf/CODE_Affiche_2020_NdlsVersie.pdf


Kinderrechten werken, van de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
en UNICEF. 

https://www.unicef.be/sites/default/files/2020-09/Volledige-activiteitenmap_20191.pdf
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Poster van UNICEF hier beschikbaar:
https://www.unicef.be/nl/education/poster-ken-je-rechten

Alle kinderen hebben rechten en ook het recht om hun rechten 
te kennen. Welke ken je? Op deze poster vind je alle rechten 

die voor jou en alle andere kinderen ter wereld gelden. 
Deze rechten staan in het Kinderrechtenverdrag. Hierin staat 

wat ieder kind zou moeten hebben of kunnen doen.

Wil je meer weten over kinderrechten?  
www.unicef.be/nl/kinderrechteneducatie

Ken je
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Een kind is
ieder mens
jonger dan 
18 jaar.

Kinderen mogen
op allerlei 
manieren hun 
mening geven.

Als een kind uit
huis is geplaatst,
moet extra opgelet 
worden hoe het
met het kind gaat.

Het opsluiten van 
kinderen mag
alleen als een
kinderrechter besluit
dat het echt niet
anders kan.

Ieder kind heeft
recht op een naam
en nationaliteit 
en om te weten 
wie de ouders zijn.

Kinderen mogen
niet geestelijk of 
lichamelijk
mishandeld,
verwaarloosd of 
misbruikt worden.

Ieder kind heeft
recht op rust,
vrije tijd en spelen.

Deze artikelen 
leggen uit hoe 
overheden en 
organisaties, zoals
UNICEF, werken 
om te zorgen dat
alle kinderrechten
worden nageleefd.

Een land moet
zorgen dat
kinderen hun 
rechten echt
kunnen gebruiken.

Niemand mag
zomaar je kamer 
binnenkomen, in
je telefoon kijken
of e-mails lezen die
jij hebt verstuurd.

Een kind moet 
naar school 
kunnen gaan.

Als een kind iets 
doet wat volgens 
de wet verboden is,
gelden er speciale
regels.

Als je ouders in 
een ander land
wonen, moeten
jullie elkaar 
kunnen blijven 
bezoeken.

Vluchtelingenkinderen
hebben recht op
extra hulp en
bescherming.

Seks met kinderen, 
seksuele filmpjes
of foto’s van
kinderen maken of
kinderen dwingen
tot seks voor geld 
is verboden.

Alle kinderen 
hebben dezelfde
rechten.

Kinderen zijn vrij
om te denken wat
ze willen en een
godsdienst te 
kiezen.

Als er niet genoeg
geld is, moet de 
overheid financiële
hulp geven.

Kinderen hebben het 
recht beschermd
te worden tijdens
oorlog.

Elk land moet zijn 
best doen om de 
naam, nationaliteit
en familiebanden
(de identiteit) van 
ieder kind
te beschermen.

Kinderen die niet
bij hun eigen gezin
kunnen wonen,
hebben recht op
extra bescherming.

Als een kind mag
je niet zomaar 
werken.

KINDERRECHTENVERDRAG

Ouders helpen
en begeleiden
hun kind.

Als kind heb je
recht op informatie
die belangrijk voor 
je is en die je op
verschillende 
plekken kunt
krijgen.

Op school moet je 
je talenten kunnen
ontwikkelen.

Als er andere 
wetten of regels zijn 
die beter voor 
een kind zijn dan
deze wetten en regels,
dan gaan die 
betere wetten of
regels voor.

Niemand mag een
kind zonder 
toestemming
meenemen
naar een andere
plek of naar 
een ander land.

Kinderen met een
beperking moeten 
zo normaal mogelijk
kunnen leven.

Niemand mag 
kinderen
ontvoeren of 
verkopen.

In elke situatie moet
er gekeken worden
wat goed is 
voor kinderen.

Kinderen mogen
in een groep bij
elkaar komen,
lid van een club 
worden of een
club of groep 
oprichten.

Ieder kind heeft recht
op genoeg eten
en drinken, kledij
en een huis.

Kinderen die het
slachtoffer zijn van
geweld, oorlog
en mishandeling,
moeten goede 
hulp krijgen.

Ieder kind moet bij
zijn of haar ouders
kunnen wonen en
opgroeien.

Adoptie mag
alleen als het
echt goed is voor
het kind.

Ieder kind moet
beschermd worden
tegen het gebruik, 
het maken en het 
verkopen van drugs.

De overheid moet
zorgen dat ieder
kind overleeft en 
zich ontwikkelt op
de best mogelijke
manier.

Je ouders of
verzorgers
moeten ervoor
zorgen dat je een
goede opvoeding
krijgt.

Alle kinderen
hebben recht op
hun eigen taal,
cultuur en geloof.
Waar ze ook wonen
ter wereld.

Alle landen moeten
zorgen dat iedereen
weet wat er in het
Kinderrechtenverdrag
van de 
Verenigde Naties 
staat. 

Kinderen mogen 
hun mening geven,
daar moet naar 
gevraagd worden
en ook echt naar
geluisterd worden.

Alle kinderen
moeten zo
gezond mogelijk
kunnen leven.

Kinderen mogen niet
verplicht worden om 
iets te doen dat niet
goed voor hen is. 
Het is verboden om 
kinderen te gebruiken.

Niemand mag zomaar 
de kamer van een 
kind binnenkomen, 
hun berichten, 
brieven of e-mails 
lezen. 

Alle kinderen hebben
recht op informatie
die belangrijk voor 
hen is en die ze op
verschillende 
plekken kunnen
krijgen.

Ouders of
verzorgers
moeten ervoor
zorgen dat kinderen 
een goede opvoeding
krijgen.

Op school moet 
kinderen hun
talenten kunnen
ontwikkelen.

Een kind mag
niet zomaar 
werken.

https://www.unicef.be/sites/default/files/2020-09/Volledige-activiteitenmap_20191.pdf
https://www.unicef.be/nl/education/poster-ken-je-rechten


Doel

Een activiteit voorstellen die de situatie van “Petite école” omdraait. Het 
is de bedoeling de leerlingen de schoolsituatie te laten beleven van de 
kinderen in “Petite école” en een andere taal en een ander schrift te leren. 

Beoogde competenties

• Interculturele competenties versterken.
• De verschillende schrijfsystemen begrijpen en oefenen.
• Zichzelf herkennen in de eigen cultuur en die van anderen. 
• Open staan voor andere culturen. 

Activiteiten

Kies een of meer woorden en toon ze in verschillende talen en schriften
De leerkracht bereidt de activiteit voor en kiest een of meer woorden en 
zoekt op hoe die worden uitgesproken en geschreven in verschillende talen 
en schriften. De woorden kunnen samen met de leerlingen worden gekozen. 
Het kan interessant zijn om de talen en schriften te kiezen volgens de 
moedertaal van de leerlingen in de klas of iedere andere manier om een 
cultuur of schrift (Cyrillisch, Arabisch, Chinees, Hebreeuws, ...) te leren 
kennen. Via tools, zoals ‘Google translate’, vindt men de vertalingen in het 
gewenste schrift en de uitspraak uitgeschreven in ons schrift. 

Leren schrijven in een andere taal
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14 Dravidische taal die in Zuid-India wordt gesproken



Een fiche voorbereiden voor het 
woord waarmee de leerlingen gaan 
werken

Kopieer en plak de woorden in een Power Point (een voorbeeld vindt u op de 
site van de documentaire – Leading Lights, onder de titel ‘Éducation’) en maak 
een fiche met het woord in het Nederlands, gevolgd door de vertaling in de 
andere schriften. Maak een tweede fiche voor elke vertaling. Druk de fiches af 
en deel ze uit in de klas. 
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Activiteit 
Letters schrijven in zand - Leer kinderen letters schrijven met hun vingers 
in een bakje met fijn zand. 
https://www.klascement.net/video/94366/letters-schrijven-in-zand/

Leren door te zien en te voelen. In deze oefening staat de tast centraal; de 
leerling leert het gebaar waarmee een letter wordt getekend.
• deel de fiche uit waarop het gekozen woord in een of meer schriften 

staat. 
• spreek het woord uit door de transcriptie in Latijns schrift voor te lezen. 
• leg uit of van links naar rechts of van rechts naar links wordt geschreven. 
• vraag aan de leerlingen om het tracé van de letters te volgen zoals 

vermeld op de fiche.  
• vraag aan de leerlingen om daarna de letter over te tekenen in het “zand”.

• Mogelijke variant: vraag aan de leerlingen de woorden op een blad papier 
te schilderen met een middelfijn penseel. 

 
Om dieper in te gaan op verschillende schriften
Ter info: met de pedagogische gids en het handboek ‘Writing peace: 
teacher’s guide“ (in het Engles) kunt u de link bestuderen die er is tussen de 
verschillende schriften en vrede. Aan de hand van deze schriften ontdekken de 
leerlingen de geschiedenis van de mensheid. Het handboek nodigt de gebruikers uit 
om kennis te maken met een aantal eigentijdse schriften en leert te begrijpen wat 
deze schriften onthullen, als weerspiegeling van denksystemen en de historische 
context die geëvolueerd zijn en andere geschriften gebruikten als inspiratie, net 
zoals culturen constant evolueren en met elkaar in contact komen. “16 

• UNESCO, Cattelain, Éric, Writing peace: teacher’s guide - UNESCO 
digital library (in het Engles):  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000368137_eng 

• UNESCO, Cattelain, Eric, ‘Writing Peace Manual - Training Tools and 
Resources’ Experimentation Protocol (unesco.org): https://en.unesco.
org/writing-peace-manual/protocol

• Tools en informatie downloaden: Writing peace: instructional framework 
for the manual; 2018 (unesco.org): https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000261676 

Woorden tekenen in het zand

Materiaal

• een oppervlakvlak (deksel van 
een schoendoos, dienblad, …)

• zand, bloem of griesmeel

Beelden op de website Titisse Biscus – Activité 
Montessori – apprentissage de l’écriture dans le sable15
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16 UNESCO, Cattelain, Eric, ‘Writing peace: teacher’s guide’ (voorwoord) 

15 [Activité / Montessori] Apprentissage de l’écriture dans le sable – Titisse Biscus: https://titisse-biscus.
com/2015/01/30/activite-montessori-apprentissage-de-lecriture-dans-le-sable/
Hier is een educatief hulpmiddel in het Nederlands over leren schrijven in het zand:  https://www.
klascement.net/video/94366/letters-schrijven-in-zand/

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368137_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368137_eng
https://en.unesco.org/writing-peace-manual/protocol
https://en.unesco.org/writing-peace-manual/protocol
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261676
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261676
https://titisse-biscus.com/2015/01/30/activite-montessori-apprentissage-de-lecriture-dans-le-sable/
https://titisse-biscus.com/2015/01/30/activite-montessori-apprentissage-de-lecriture-dans-le-sable/
https://www.klascement.net/video/94366/letters-schrijven-in-zand/
https://www.klascement.net/video/94366/letters-schrijven-in-zand/


Uw ervaring en het resultaat van de klasactiviteit delen na het bekijken van 
de documentaire Leading Lights:

La Petite école
lapetiteecolebxl@gmail.com

0479/80.14.56
Zuidlaan 139 – 1000 Brussel

www.lapetiteecolebxl.be

---

De regisseur van de film Lydie Wisshaupt-Claudel
en het team van Productions du Verger :

info@lesproductionsduverger.be
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PEDAGOGISCH DOSSIER

Een film van Lydie Wisshaupt-Claudel
Pedagogisch dossier opgesteld door Maïté Debry
www.eclaireuses-film.be

Leading Lights

https://eclaireuses-film.be/

