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Activiteiten 

 Welkom in de Wereldburgerraad  

Bij het begin van de Wereldburgerraad werden de leerlingen verwelkomd in de klas van 4C. 

 

 Kennismakingspel 

Om iedereen beter te leren kennen speelden we het BLOB-spel. Door middel van het gooien 

van de ‘blob’ stelden de leerlingen zichzelf kort voor. Ze vertelden daarbij wat hun hobby’s 

zijn en waarom ze in de Wereldburgerraad zitten. 

 

 Groepsfoto van de Wereldburgerraad 

Na het kennismakingsspel werd een groepsfoto getrokken van de kinderen in de 

Wereldburgerraad. 

 

 
 

 Werking Wereldburgerraad 

In groep werd meer duiding gegeven aan de wereldburgerraad. De leerlingen omschreven de 

burgerraad als de groep leerlingen die opkomen voor de natuur en de wereld. De 

Wereldburgerraad zal elke maand één keer samenkomen. Het is de bedoeling om al onze 

kinderen een zo breed mogelijke kijk op deze wereld te geven. Daarbij zijn onze 

afgevaardigden van de Wereldburgerraad verslaggevers over de acties en topics die in de 

Wereldburgerraad zullen worden besproken. 

 



 Saved by the bell 

De actie ‘Saved by the bell’ werd met de kinderen besproken. 

 

‘Saved by the bell’ is een actie die opkomt voor miljoenen kinderen en jongeren over heel de 

wereld die zelden of nooit het gerinkel van de schoolbel horen. Onderwijs is nochtans een 

noodzaak voor ontwikkeling en gelijke kansen. Daarom wordt op de dag van de Leerkracht 

een actie georganiseerd om dit probleem in de wereld in de schijnwerpers te zetten.  

 

De Wereldburgerraad besliste om deze actie op vrijdag 3 oktober te organiseren met heel de 

school. Daarom doen wij een warme oproep naar alle kinderen van de school om vrijdag met 

belletjes naar school te komen om tijdens de eerste speeltijd de bellen goed te laten luiden 

ten voordelen van de actie. Daarnaast zal er ook een promo-filmpje gemaakt worden door de 

Wereldburgerraad met een rap om deze actie in gang te zetten. 

 

 


