
Introductie-les door eigen leerkracht 

Voor een intense beleving van de gastles is het van belang dat de 
leerlingen beschikken over kennis uit de introductieles. 

Twee-drie weken voor de gastles ontvangt u de materialen van de 
introductieles plus een toelichting. 
 

 

Gastlessen Nicaragua 

De kinderen leren over en beleven het alledaagse leven in 
Nicaragua door middel van een verhaal en een spel. Aan de orde 
komen hoe mensen wonen, het belang van de familie, hoe spelen 

kinderen en hoe helpen ze mee om geld te verdienen. De tweede 
les is een doe-les: kinderen doen allerlei activiteiten uit van het 
dagelijkse leven in Nicaragua. 

De lessen zijn ontwikkeld in samenwerking met de Stichting 
Wereldpaviljoen en vormen een goede voorbereiding op een 
bezoek aan het Wereldpaviljoen in Steyl. 

 
Gastlessen spiritualiteit en rituelen in West-Afrika 

De kinderen ervaren met Afrikaanse voorwerpen en rituelen de 

spiritualiteit van de West-Afrikaanse mens en kunnen een link 
maken naar onze spiritualiteit. Met een verhaal en een spel gaan 
de kinderen zelf aan de slag. In de tweede les wordt 

 het thema op een creatieve manier verwerkt. 
Belangrijke thema’s zijn: 
- geloof, verbinding van voorwerpen met spirituele betekenissen, 

  rituelen, medicijnman, de rol van voorouders 
- betekenis van maskers 
- maken van een amulet. 
 
 
 
 

Aanmelden, inplannen, betaling 
Voor wie:  groep 6, 7 en 8 in de gemeente Venlo.  
Aanmelden:  met bijgevoegd aanmeldformulier. 

Inplannen:  we nemen contact op voor de herfstvakantie 
                      voor het inplannen van de lessen 
Kosten:  30 euro voor 2 gastlessen – te betalen na inplannen 

 

 

 
 
 
 

 
Bezoek Wereldpaviljoen Steyl        
Een bezoek aan het inleefatelier  

in Steyl van de Stichting Wereld- 
Wereldpaviljoen  is  een  logisch 
vervolg  op  de  gastlessen  over 

Nicaragua. In één dagdeel maken  
kinderen intensief kennis met het  
leven in Nicaragua in een zogenaamd inleefatelier.  

De leerervaring en het plezier van de kinderen wordt versterkt 
als het bezoek aan het inleefatelier niet te lang na de gastlessen 
plaats heeft. Aan het bezoek van het inleefatelier zijn kosten 

verbonden en de school regelt zelf het vervoer. 
 
 

 
 
 

 
 

Informatie en aanmelden:  
        http://www.wereldpaviljoen.com 

 

 
 

 
 

 
 



 

   
 

 

KINDERRECHTEN 

 
Wat hebben alle kinderen ter wereld gemeen? Ze hebben 
allemaal dezelfde Kinderrechten, opgetekend in het Verdrag van 
de Rechten van het Kind. 

 
Vele jaren heeft u via deze aanmeldbrief een les over 
Mensenrechten en Kinderrechten kunnen aanvragen. Een 

vrijwilliger van Amnesty International kwam hiervoor dan in de 
klas. Zij is nu overgestapt naar ander werk, maar maakt u graag 
attent op het handzaam lesmateriaal dat u zelf gratis kunt 

aanvragen (alleen verzendkosten) bij Amnesty International. 
 
Met dit prachtig uitgevoerde materiaal kunt u de leerlingen aan 

de slag laten gaan met Mensen- en Kinderrechten. Of u nu op 
zoek bent naar een compacte les of een uitgebreidere of zelfs 
materiaal voor een project(week), u vindt het op de website: 

 

http://opschool.amnesty.nl/lesmateriaal 
 

 

 

 
 

Gastlessen 2015-2016 
U kunt intekenen op gastlessen mondiale vorming voor de 

bovenbouw van basisscholen.  Per groep kunt u zich aanmelden  
door het invullen van het aanmeldformulier. Een les duurt 90 
minuten. De kosten van 2 gastlessen samen bedragen 30 euro. 
 

Wereldburgerschap 
De lessen zijn opgebouwd rond het concept Wereldburgerschap. 
Leerlingen maken kennis met het leven van leeftijdgenoten in 
ontwikkelingslanden. De lessen laten zien hoe de mensen leven en 

proberen er het beste van te maken. Kinderen maken kennis met 
het leven in een andere cultuur. We stimuleren een houding van 
tolerantie en respect. Behalve leerzaam zijn de lessen ook 

spannend en leuk. Professionele leerkrachten met ruime ervaring 
geven de lessen. We gebruiken interactieve werkvormen. 
 

Plannen van de gastlessen 
Op het aanmeldformulier kunt u aangeven in welke periode u bij 
voorkeur de gastlessen ontvangt. Wij houden zoveel mogelijk 
rekening met uw voorkeur. Voor de herfstvakantie plannen we in 

overleg het tijdstip van de lessen. 


