
Kinderen uit het 3e, 4e, 5e  en  6e leerjaar.

Doelgroep

WERELDORIENTATIE

• De leerlingen basisbegrippen en feiten over de vluchtelingenproblematiek vandaag aanreiken

• De leerlingen inzicht geven in de beweegredenen en levensomstandigheden van vluchtelingen

• De leerlingen bewust maken van de situatie van kinderen op de vlucht

SOCIALE VAARDIGHEDEN

• De leerlingen worden gestimuleerd om zich in te leven in andere levensomstandigheden

•• De leerlingen worden gestimuleerd om een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren

Doelen 

vLUCHTPOST VOOR SYRIË

VLUCHTPOST is een kant- en klare work-
shop op kindermaat met als thema 
‘vluchtelingen’. Aan de hand van inter-
actieve oefeningen maken de kinderen 
kennis met de basisbegrippen en de   
levensomstandigheden van vluchtelin-
gen vandaag.  Nadien gaan de kinderen 
creatief aan de slag.  Ze tekenen een 
persoonlijk vredeskaartje en posten het 
in de vredesbrievenbus. Het Vredescen-
trum verzamelt alle postkaartjes en 
bezorgt ze nadien aan Syrische kinderen 
in een Turks vluchtelingenkamp. De 
leerlingen maken zo een tastbaar 
gebaar naar  leeftijdsgenootjes op de 
vlucht voor conflict.

SCHOLENAANBOD BASISONDERWIJS

VLUCHTPOST



Everdijstraat 12 – 2000 Antwerpen
03 292 36 51 of info@vredescentrum.be

Voor meer informatie en reservaties:
het Vredescentrum van Provincie en Stad Antwerpen

www.vredescentrum.be

Wil u meer informatie over dit project of wil u een workshop vastleggen?
De medewerkers van het Vredescentrum helpen u graag verder op het nr 03 292 36 51 of via 

info@vredescentrum.be. U kan alle informatie over VLUCHTPOST ook terugvinden op onze website 

www.vredescentrum.be onder ‘aanbod’- ‘onderwijs’- ‘lager onderwijs’.

De workshop kan doorheen het hele schooljaar worden aangevraagd. Data en uren te bespreken in 
functie van de beschikbaarheid van begeleiders van het Vredescentrum.

Periode

Indien een begeleider van het Vredescentrum wordt ingezet, bedraagt de kostprijs van de workshop 25€ 
per groep van maximaal 25 kinderen. Indien de leerkracht de workshop zelf geeft, wordt het materiaal 
gratis ter beschikking gesteld.

Deelnameprijs

Er kunnen dagelijks meerdere workshops georganiseerd worden. Elke workshop duurt ongeveer een 
lesuur van 55 minuten.  Uitbreiding naar een tweede lesuur is mogelijk. In de uitbreiding wordt er inge-
zoomd op het verschil tussen een huis en een thuis: de leerlingen zoeken naar wat van een huis een thuis 
maakt.  Kan je je overal thuisvoelen?

Verloop

Het Vredescentrum voorziet een begeleider, tekenmateriaal, een grote wereldkaart en de vredes-
brievenbus. Indien de workshop door een begeleider van het Vredescentrum wordt gegeven, dient de 
leerkracht niets te voorzien. Wel wordt er steeds een actieve houding van de leerkracht verwacht.
De leerkracht kan de workshop ook zelf geven. Het Vredescentrum kan dan het benodigde materiaal, 
de wereldkaart en brievenbus bezorgen.

Materiaal

Doorheen verschillende korte opdrachten leren de kinderen het begrip ‘vluchteling’ situeren. Daarna 
wordt ingezoomd op de wereldkaart: waar komen vluchtelingen vandaan? Hoe leven ze? De kinderen 
luisteren naar het persoonlijke verhaal van Nidal, een tienjarige jongen uit Syrië die zijn vlucht 
beschrijft. Na deze inhoudelijke inleiding gaan de kinderen creatief aan het werk. Ze kleuren een per-
soonlijk postkaartje dat naar een Syrisch leeftijdsgenootje zal worden gestuurd.

Werkmethode


