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Voorbereiding
Persoonlijke voorbereiding
Vooraleer het spel te spelen, neem je het best zelf even door. Bestudeer de opdrachten, de
krantenkoppen en de infofiches op verstaanbaarheid. Probeer in te schatten welke woorden je voor
jouw klas moet verduidelijken. Dat kan al in de weken voor het spelen van het spel.
Bepaal vooraf waar en wanneer je het speelt. Het spel biedt heel wat mogelijkheden:
Het spel kan binnen de schoolmuren of in de schoolomgeving gespeeld worden. Indien je
kiest om de leerlingen opdrachten te laten uitvoeren in de schoolomgeving overloop dan de
belangrijkste basisverkeersregels met de leerlingen.
- Het spel kan worden opgesplitst in twee delen: het spel spelen om informatie te verzamelen
en het artikel maken.
- Het spel kan over een week gespreid worden.
Informatie zoeken kan op verschillende manieren, zoals gericht zoeken in kranten, zoeken op het
internet, interviews afnemen en experimenteren. Dat kan je al in de loop van het schooljaar met de
kinderen oefenen.
-

Voor je aan het spel begint, controleer je best of je al het extra spelmateriaal verzamelde. Dat kan je
doen aan de hand van de checklist.

Klassikale voorbereiding
Overloop met de leerlingen de belangrijkste begrippen. Bespreek de begrippen uit de woordenlijst
waarvan je denkt dat de leerlingen ze niet kennen. Dit kan je al in de weken voor het spelen van het
spel opnemen.
Overloop met de leerlingen de belangrijkste basisverkeersvaardigheden waaraan ze zich moeten
houden bij de verplaatsingen tijdens het spel. Je kan de afspraken zelf nog aanvullen.
Basisvaardigheden hebben de leerlingen niet van de ene dag op de andere dag. Oefen ze regelmatig
in. Een leuke manier om de ‘regels’ nog eens te herhalen is aan de hand van een stellingenspel waar
af en toe een ‘foute verkeerstip’ in voorkomt. De leerlingen bespreken in kleine groepjes of klassikaal
of een bepaalde stelling juist of fout is en waarom.
Overloop met de leerlingen hoe ze tijdens het spel aan informatie geraken.
Internet
Informatiefiches (indien geen internet voorhanden)
Interviews afnemen (binnen of buiten de school)
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Nabespreking in de klas
Bespreking van de opdrachten
Bespreek het spel in de klas.
Enkele richtvragen:
Wat vond je van het spel?
Wat vond je leuk aan het spel?
Wat vond je niet leuk aan het spel?
Wat ga je onthouden van het spel?
Vond je het moeilijk?
Werd er goed samengewerkt in je groep?
Heb je iets nieuws geleerd?
Bespreek in de klas de verschillende opdrachten van de kinderen.
De antwoorden van de denkopdrachten vind je terug in de informatiefiches. Overloop met
de kinderen welk antwoord zij vonden, waar ze dat vonden. Vul aan of corrigeer indien nodig
aan de hand van de informatiefiches.
De foto’s kan je op een blad uitprinten, de tekeningen en collages kan je zo bekijken. Je
bespreekt ze met de leerlingen. Waar heb je die foto genomen, wat is er te zien op de foto,
wat vond je zo goed aan die foto?
Samen met de leerlingen overloop je de uitgevoerde Doe-opdrachten. Wat zijn de resultaten
en hoe zijn de leerlingen daartoe gekomen.

De krant
Elke klas schrijft een artikel voor de krant. De leerlingen schrijven een korte tekst bij elke krantenkop
die ze tijdens het spel verzamelden. Op de cd-rom staat een document met daarop een
tekstsjabloon. Dit kan je digitaal invullen of printen en zo laten invullen door de leerlingen. De
leerlingen kunnen ook tekeningen, collages, foto’s en extra tekstjes invoegen.
Wanneer de krant klaar is, kan je ze printen of kopiëren en uitdelen in de klas. Ook de andere
leerlingen van de school kunnen een krant krijgen. Misschien zijn de burgemeester, de schepenen
van onderwijs, leefmilieu en mobiliteit ook geïnteresseerd. Je kan de klaskrant naar de redactie van
de streekkrant sturen. Wie weet publiceren zij wel een artikel.

Een klas vol mobiele reporters...
Van een klas vol mobiele reporters kan je handig gebruik maken om duurzaamheid en duurzame
mobiliteit bekend te maken in de school. We geven wat ideetjes.
Mobiele reporters kunnen:
de kranten uitpluizen naar artikels over duurzame mobiliteit,
in de schoolkrant regelmatig een berichtje publiceren over mobiliteit,
op een eigen plekje van de schoolwebsite ouders, leerlingen en leerkrachten regelmatig
oproepen om zich van hun duurzaamste kant te laten zien,
liedjes, raps, gedichtjes over het thema maken die ze luidkeels zingen, rappen of voordragen
op het schoolfeest,
een hele tentoonstelling met foto’s, tekeningen, collages en advertenties maken om het
onderwerp levendig te houden,
...

