
WELKOM



KENNISMAKEN 

10 minuten



Filmpje - Klik hier 

10 minuten

https://vimeo.com/289249425


Move your world– blok 2

• Terugblik blok 1

Programma blok 2
– Voor wie
– Jouw rol
– Brainstorm 
– Plan van aanpak 
– Afronding

– 10 minuten
– 15 minuten
– 10 minuten
– 35 minuten
– 5 minuten



Voor wie – puzzel 
Voor wie komen jullie in actie? 

- Beantwoord de vragen en vul de vakjes in. 
- Let op! Alle vakjes moeten gevuld zijn met één letter 

van het woord. Past het niet? Dan moet het een 
ander woord zijn. 

- Zijn alle antwoorden ingevuld? Verbind dan de letters 
uit de gekleurde vakjes met elkaar. Welk woord komt 
eruit? 

- Zet het antwoord in de woord web en bedenk voor 
wie jullie nog meer in actie zouden kunnen komen. 

10 minuten



Jouw rol - kwaliteitenspel

• Elk groepje krijgt 15 stellingkaartjes
• Speel het kwaliteitenspel: 
– Geef elk groepslid 2 kaartjes die je bij hem/haar 

vindt passen en kies er 1 uit voor jezelf. 
– Bekijk in jullie werkboekje de rollen, welke rol/rollen 

passen bij wie? Zet de juiste naam bij de rollen en 
bekijk de taken die hierbij horen.  

15 minuten 



Brainstormen – fruitmachine 
Ga naar: https://fruitmachine.moveyourworld.nl

- Per groepje opent één persoon de fruitmachine op 
een telefoon.

- Wat komt eruit? Bedenk hier samen een leuke 
actie mee en schrijf dat op in jullie werkboekje

- Welke actie gaan jullie uitvoeren? 

10 minuten



Brainstormen - Kies je actie!
• Welke actie lijkt jullie het leukst? 
• Is deze actie mogelijk? 

Kijk goed naar de actievoorwaarden hieronder :

1. Jullie doen iets voor een ander/de omgeving 
2. De ander is geen familie/vriend 
3. De actie moet door jullie zelf uit te voeren zijn 
4. De actie moet in 3 lesuren uit te voeren zijn 
5. De actie mag geen geld kosten (tenzij school aangeeft van wel) 
6. De actie mag nooit ten koste gaan van iemand anders/het milieu 



Plan van aanpak 
• Actie bedacht? Taken verdeeld?
• Bereidt jullie actie verder voor door samen het plan van 

aanpak in het werkboekje in te vullen. 
• Let op! Maak een keuze hoe je de actie vastlegt. 

35 minuten



AFSLUITING


