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2de en 3de graad SO

interactieve workshop

bij jou op school

Met Aan Tafel serveren we je leerlingen 
straffe kost. Op onze planeet zijn 1,3 miljard 

mensen overvoed en deze groep wordt alsmaar 
groter. Intussen lijden wereldwijd ook bijna  

1 miljard mensen honger... een schril contrast. 
In deze workshop over voedselzekerheid zoeken 
je leerlingen antwoorden op cruciale vragen over 

ons wereldwijde voedselsysteem: Wat ligt er op ons 
bord? Waar en hoe is dat eten geproduceerd? Wie 
pikt de meeste graantjes mee? Wie zit er met de 

gebakken peren? Wie heeft boter op het hoofd? En 
vooral, hoe moet dit verhaal verder?
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om rijom rijk te zijn?k te zijn?
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2de en 3de graad SO

interactieve workshop

bij jou op school

Voor 200.000 euro kunnen enkele gelukkigen 
binnenkort een vlucht naar de ruimte boeken. 

Maar is dat wel rechtvaardig als anderen niet eens 
een bezoek aan de dokter kunnen betalen?  
736 miljoen mensen leven met minder dan  

1,60 euro per dag. De workshop StrijdWaardig 
vertrekt van wereldwijde verhalen van mensen in 
armoede en rijkdom. Zo ontdekken de leerlingen 

drempels en hefbomen van armoede, en de rol die 
sociale bescherming daarin kan spelen.



WAT ALS ...
klimaatopwarming een leugen is

en we voor niets investeren in een 
betere toekomst?

- Naomi Klein

@ school
nieuw!
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3de graad SO

project

bij jou op school

Over het bestaan van de klimaatopwarming zijn de 
meesten het eens. Over hoe we die moeten oplossen, 
laaien de discussies echter hoog op. Met het project 
Climate Challenge@School daag je jouw leerlingen 

uit om zelf oplossingen te bedenken. Tijdens een 
groots rollenspel vertegenwoordigen ze een land op de 
internationale klimaatonderhandelingen. Zo ontdekken 

ze het kluwen van de botsende internationale 
politieke en economische belangen. 

 
Geen tijd voor een volledig project? Bekijk zeker 

ons kant-en-klaar lesmateriaal over 
het klimaat op www.climatechallenge.be

@ school



- Taiye Selasi- Taiye Selasi

vraag niet:vraag niet:  
van waar ben je? van waar ben je? 

maar vraag: maar vraag: 
waar ben jij thuis?waar ben jij thuis?  

nieuw!
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Sporen van Kolonisatie, een boeiende lesmap die 
je leerlingen uitdaagt om het koloniale verleden 

kritisch te verkennen en van daaruit het heden beter 
te begrijpen. Via vijf lesactiviteiten maak je kennis 

met de sporen van kolonisatie in onze maatschappij. 

Actualessen over opmerkelijke, actuele thema’s, 
bekeken met een mondiale bril. 

Kant-en-klaar lesmateriaal om acties en campagnes 
breder te kaderen in je lessen (bv. Saved by the  

Bell, de campagne van Broederlijk Delen ...) 

Met je klas in discussie over deze stelling? Download onze uitgewerkte les op www.studioglobo.be

elke graad SO

lesmateriaal

online beschikbaar

secundair@studioglobo.be
bekijk al ons aanbod op:
www.studioglobo.be/secundair



om verliefd om verliefd 
te kunnen te kunnen 

worden, worden, 
moet je moet je 

dichterbijdichterbij  
komenkomen
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3de graad SO

interactieve wandeling

in Brussel

Laat je leerlingen op ontdekking gaan in drie 
bruisende en superdiverse wijken tijdens 

Brussel Beleven. In kleine groepen zoeken 
ze zelf hun weg door Matongé, Marollen 

en Kuregem. Uitdagende opdrachten 
brengen enkele bevlogen medewerkers van 
wijkorganisaties op hun pad. Zo leren ze de 

wijken van binnenuit kennen. Die ontmoetingen 
stimuleren leerlingen om hun beeld over Brussel 

en haar bewoners bij te stellen en samen te 
reflecteren over de grootstedelijke complexiteit.
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2de en 3de graad SO

interactieve workshop

bij jou op school

In FoodWiseAction geven we je leerlingen de job van 
hun leven. Ze gaan virtueel aan de slag bij een voe-
dingsbedrijf dat haar aanpak over een duurzame en 
faire boeg gooit. Als gloednieuwe werknemers krijgen 
je leerlingen een inkijk in de vernieuwende werking van 
zo’n bedrijf. Daarna gooien we de bal in hun kamp! De 
leerlingen nemen plaats aan tafel om het menu van een 
lokaal restaurant te verduurzamen. Ook benieuwd wat 
er op tafel zal komen?  

Met zijn interactieve aanpak is FoodWiseAction ook 
bijzonder geschikt voor klassen BSO.



Welke noden hebben Welke noden hebben 
jongeren op hun zang?jongeren op hun zang?

vanaf 
2021!
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2de en 3de graad SO

interactieve workshop

bij jou op school

NIEUW!
in 2021

Wereldwijde solidariteit als antwoord op de uitdagingen 
waar we voor staan. De workshop Jong geLuid toont in-
spirerende jongeren die met hun acties bouwen aan een 
meer rechtvaardige en duurzame samenleving. Zij laten 
een nieuw geluid horen. Welke noden hebben jongeren 

op hun zang? Hoe zorgen ze ervoor dat het niet bij 
(ge)luid blijft, maar ook een meezinger wordt? Met 

welke tools maken ze van hun eigen initiatief een hit?  
Welke acties vinden jouw leerlingen waardevol? Wat 

gooien ze zelf in de mix? En hoe maken we er samen een 
swingend feest van waar iedereen bij wil zijn?

Deze workshop past bij de campagne van Broederlijk Delen 2021.



Mee (r) werken aan deMee (r) werken aan de  wereldwereld  in je klas?in je klas?
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elke graad SO

leerkrachtenvorming

bij ons of bij jou

Mis de trein niet om mee(r) 
te werken aan de wereld in je klas! 

Voel je de drang om te blijven bijleren? Om helemaal aan 
boord te klimmen van onze complexe samenleving? Ben 
je op zoek naar manieren om je leerlingen te activeren 
en betrokken te maken op de wereld? Wil je samen met 
je collega’s op het juiste spoor zitten voor duurzame en 

solidaire acties op school? 

Schrijf je dan in voor onze leerkrachtenvorming 
 Brussel Beleven of Climate Challenge - of

neem met je school deel aan het traject Duurzame 
school. Dat traject volg je met een werkgroep, vakgroep, 
lerarenteam of samen met de leerlingen- of ouderraad. 



Studio Globo ondersteunt leerkrachten met een uitgebreid aanbod 
aan lesmateriaal, waarmee kinderen en jongeren de wereld 
ontdekken, positief leren omgaan met diversiteit, betrokken raken bij 
mens en milieu en meebouwen aan een duurzame, solidaire wereld. 

Onze educatieve medewerkers geven met veel enthousiasme 
nascholing voor leerkrachten(teams). We komen naar jouw school 
met interactieve workshops en projecten. Je kan bij ons in Brussel 
terecht voor een bruisende Brussel Beleven. Of je kan zelf aan de slag 
met ons kant-en-klaar lesmateriaal voor elke graad. 

Voorwaarden, prijzen, meer informatie en meer aanbod vind je op 
www.studioglobo.be/secundair. 

Met Studio Globo werk je aan de wereld in je klas.

nieuw!
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Met deze kaartjes aan 
de slag in je klas? 
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