LESPAKKET WIJS!
WIJZE BURGERS IN EEN SNEL TRANSFORMERENDE SAMENLEVING

1e graad

SAMENLEVEN IN EEN ONLINE WERELD
DENKEN MET EEN KRITISCHE GEEST
GEZONDHEID
MONEY MONEY MONEY
MAKE THE PLANET GREAT AGAIN
DUURZAAM LEVEN

LESPAKKET 1E GRAAD
WIJZE BURGERS IN EEN SNEL TRANSFORMERENDE SAMENLEVING
SAMENLEVEN IN EEN ONLINE WERELD - EINDTERMEN: (BG) 4.1, (BG) 4.5, (BG) 4.6, 4.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, BG 13.3, 13.6

Les 1
Deze les meet de
digitale en online
kennis van de
leerlingen.

Les 2
Gedraag je je op
Facebook net zoals
in het gewone leven?
Je online en offline
identiteit zijn niet
dezelfde.

Les 3
Mag iemand zomaar
je foto doorsturen via
Snapchat of
WhatsApp? Hoe sterk
zijn jongeren in het
beheren van hun
sociale media? Leer
alles over privacy en
portretrecht.

Les 4
Nu weet je wie jij
online voorstelt, maar
weet je wie de
anderen zijn? Niet
iedereen is wie hij
zegt dat hij is.

Les 5
Zijn online en offline
vriendschappen
anders? Ken je je
online vrienden ook
in ‘het echt’? Ontdek
de kracht van likes,
sociale druk en
(h)echte vriendschap.

Les 6
Hoe ver kan je gaan
voor je té ver gaat?
Is het pesten of ben
je aan het plagen?
In deze les leren de
leerlingen over de
impact van hun
online gedrag.

Les 7
De leerstof wordt
herhaald in de vorm
van een spel.
Leerlingen stellen samen een gedragscode op voor de school
rond sociale media.

DENKEN MET EEN KRITISCHE GEEST - EINDTERMEN: (BG) 4.5, (BG) 4.6, 4.7, 7.6, 7.7

Les 1
Je surft vast dagelijks
op Google. Maar kan
je ook efficiënt met
deze zoekmachine
werken? Test je
informatievaardigheden.

Les 2
Hoe bescherm je je
privacy? En
waartegen? Na deze
les zijn de nieuwe
privacywetgeving en
cookies geen groot
vraagteken meer.

Les 3
In deze les leer je
reclame herkennen,
begrijpen wat het
met je doet en hoe
reclame je welbevinden beïnvloedt.
Een nuttige les om het
kritisch denkvermogen aan te scherpen!

Les 4
Onderzoek samen de
verschillende vormen
van FAKE nieuws én
leer ze herkennen!

Les 5
Welke vormen van
propaganda bestaan
er en welke
technieken worden er
gebruikt? Sta stil bij
de impact die
media en reclame
hebben.

GEZONDHEID - EINDTERMEN: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

Les 1
In deze les doen we
uit de doeken wat
een gezonde levensstijl nu eigenlijk
echt inhoudt. Hoe
gezond leef jij? Welke
factoren hebben een
invloed op je
gezondheid?
EHBO-trick: de vier
stappen van EHBO

Les 2
Breng je eigen
leefgewoontes in
kaart. Wat zijn de
voordelen van bewegen? En beweeg je
wel genoeg?
EHBO-trick:
verstuiking

Les 3
We krijgen
voortdurend tips
over hoe we gezond
moeten eten via reclame en het internet.
Wat moeten we nu
geloven? Neem je
eetgewoontes onder
de loep met de
voedingsdriehoek!
EHBO-trick:
verslikking

Les 4
Wat weet jij al over
hygiëne? Hou het
netjes en gezond, de
hele dag rond! We
werpen een blik op
een goede hand-,
tand- en lichaamshygiëne. EHBO-trick:
huid- en
brandwonden

Les 5
Vandaag zijn smartphones onmisbaar
geworden. Ze zijn een
fantastische manier
om te communiceren en zorgen voor
ontspanning. Maar
wanneer wordt het te
veel? Kan stress ook
gezond zijn?
EHBO-trick:
reanimatie

Les 6
We ontmantelen de
slaapfabels en
benadrukken de
slaapfeiten. Waarom moet je genoeg
slapen? Leer je
slaapritme kennen!
EHBO-trick:
CO-vergiftiging

WIJS!

LESPAKKET 1E GRAAD
WIJZE BURGERS IN EEN SNEL TRANSFORMERENDE SAMENLEVING
MONEY MONEY MONEY - EINDTERMEN: 6.45, (BG) 11.1, 11.2, (BG) 11.3, 11.4, 11.6

Les 1
Welke inkomsten heb
je als jongere?
Wat mag en wat mag
niet?

Les 2
Naast inkomsten heb
je allerlei uitgaven.
Hoe groepeer je die
uitgaven en wat zijn
ze?

Les 3
Briefjes en muntjes
verdwijnen alsmaar
sneller. Wat zijn de
mogelijkheden om
digitaal te betalen?

Les 4
Productie, logistiek,
marketing en administratie. Geen betere
manier om deze begrippen te leren dan
zelf een bedrijf op te
richten! 

Les 5
Niet alle lottowinnaars zijn happy.
Welvaart heeft niet
enkel met je
portemonnee te
maken.

Les 6
We simuleren de
inkomsten en
uitgaven van een
gezin per maand in
de vorm van een spel.

MAKE THE PLANET GREAT AGAIN - EINDTERMEN: 5.4, 5.5, 6.1, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 11.6, BG 13.1, 13.3, 13.7, 13.17, 15.2

Les 1
Wat is milieu?
Wat zijn milieuproblemen en hoe
lossen we ze op?
In deze les duiken we
dieper in onze
omgeving.

Les 2
Hoe werkt de klimaatverandering?
Wat zijn broeikasgassen? Wie stoot er
broeikasgassen uit? Wie zijn
de slachtoffers van de
klimaatverandering?

Les 3
Wat is hernieuwbare
energie? Hoe groot is
mijn ecologische voetafdruk? Bekijk hoe je
invloed hebt op het
milieu en de klimaatverandering.

Les 4
We betalen een
kleine kost voor onze
producten, maar wat
is de echte prijs?
Onderzoek hoeveel
een gsm, kledij,
vlees en plastic echt
kosten.

Les 5
Hoe verloopt de
levenscyclus van een
product? Wat moeten
we doen met afval?
We overlopen de
verschillende
afvalstromen en herhalen de
recyclageregels.

Les 6
Wat betekenen eco,
bio, duurzaam en
fairtrade? In deze les
maken de leerlingen
kennis met labels en
pictogrammen op
verpakkingen.

Les 7
Klimaatakkoorden,
-betogingen, en
–acties: waaraan kan
je deelnemen en heeft
dat zin? Maak een
klimaatplan voor je
school.

DUURZAAM LEVEN - EINDTERMEN: 5.5, 7.2, 7.8, 7.9, 7.12, 7.13, 7.14

Les 1
In 2015 werden de
Sustainable
Development Goals
(SDG’s) voor 2030
aangenomen door de
leden van de
Verenigde Naties.
Wat houden ze in?

Les 2
Welke duurzame
ontwikkelingsdoelen
hebben verband met
mensen, planeet,
welvaart, vrede of
partnerschap? Ga
zelf op onderzoek
en werk mee aan de
grote SDG-quiz.

Les 3
We graven dieper
in de Sustainable
Development Goals
en werken een grote
taak uit. Geen zorgen: je krijgt hier drie
lessen de tijd voor!

Les 4
Werk in deze les
verder aan je grote
taak over de
Sustainable
Development Goals
en zet de puntjes op
de i.

Les 5
De finish is in zicht!
Trek nog een laatste
sprintje om deze
grote taak af te
ronden en je klaar
te maken voor de
presentatie. You can
do it!

WIJS!

LESPAKKET WIJS!
WIJZE BURGERS IN EEN SNEL TRANSFORMERENDE SAMENLEVING

1e graad

TOP IN JE KOP
ONS LAND OP WIELTJES
IEDEREEN UNIEK
RECHTEN & PLICHTEN
VERKEER

LESPAKKET 1E GRAAD
WIJZE BURGERS IN EEN SNEL TRANSFORMERENDE SAMENLEVING
TOP IN JE KOP - EINDTERMEN:

Les 1
Wat is geluk?
Wat maakt jou
gelukkig? Wat zijn
jouw interesses,
talenten en passies?
Een grote
denkoefening rond
geluk, interne en
externe factoren.

1.6, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 5.2, 5.4, 5.5, 7.7, 13.3, 13.9, 13.11, 15.4

Les 2
Ontdek wat jouw
grenzen zijn aan de
hand van de comfort-, stretch- en
paniekzone. Verder
worden jouw emoties
onder de loep genomen!

Les 3
Verslavingen zijn
geen ver-van-mijnbed-show. Wist je
bijvoorbeeld dat je
verslaafd kan zijn aan
suiker?

Les 4
We graven dieper
in het thema verslavingen door een
onderzoek in groep te
starten. Geen nood,
een duidelijk stappenplan helpt je op
weg!

Les 5
In groep werk je het
onderzoek rond
verslavingen verder
uit.

Les 6
Welke organisaties
kunnen je helpen als
het moeilijk gaat?
Je kan ze makkelijker bereiken dan je
denkt.

ONS LAND OP WIELTJES - EINDTERMEN: 5.4, 5.5, 7.4, 7.8, 7.10, 7.14, 7.15, 7.18, 11.4, 11.7

Les 1
Democratie, wat is
dat precies en wat
betekent het voor mij
als burger? Hoe ziet
een dictatuur eruit?

Les 2
Via een rollenspel
ervaren je zélf waarom je stemt op politieke partijen en wat
de belangrijkste
mijlpalen zijn in het
verkiezingsproces.

Les 3
Wat kan er beter in
jouw gemeente of
school? Impact heb je
sneller dan je denkt!
Een goede
denkoefening over
hoe je als jongere
invloed kan
uitoefenen.

Les 4
Een les over de
financiering van ons
land, de grootste
uitgaven- en
inkomstenposten en
de rol die de
overheid daarin
speelt.

Les 5
Een introductie in de
belangrijkste
vangnetten van ons
land. Van werkloosheidsuitkering tot
kinderbijslag. Op
welke steun kan jij
rekenen wanneer het
nodig is?

IEDEREEN UNIEK - EINDTERMEN: BG 6.2, BG 6.7, 6.45, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9

Les 1
Wat is diversiteit?
Hoe divers is jouw
klas en onze
samenleving?

Les 2
Iedereen heeft een
meervoudige
identiteit. Ga zelf
op zoek wat die van
jou is!

Les 3
‘De Belg’ bestaat
niet. De Belgische
cultuur wel? Je debatteert in groep over
maatschappelijke
vraagstukken.

Les 4
Iedereen heeft
vooroordelen. Welke
heb jij? En wat kan je
ertegen doen?

Les 5
This is not a game!
Een bordspel laat je
inzien hoe zwaar de
tocht naar Europa is.

Les 6
Door middel van een
groepswerk
ondervind je zelf op
welke moeilijkheden
een asielzoeker botst.

WIJS!

LESPAKKET 1E GRAAD
WIJZE BURGERS IN EEN SNEL TRANSFORMERENDE SAMENLEVING
RECHTEN & PLICHTEN - EINDTERMEN: 5.5, 7.4, 7.7, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18

Les 1
Welke rechten heb
ik als mens? Zijn die
voor iedereen
dezelfde?

Les 2
Via een interview en
zoekopdrachten kom
je te weten hoe de
kinderrechten
langzaam zijn
geëvolueerd
doorheen de tijd.

Les 3
Je maakt een reis
rond de wereld en
ontdekt welke
kinderrechten nu nog
geschonden worden.

Les 4
Waar kan je terecht
met problemen thuis?
Of op school? We
nemen de
verschillende
kinderrechtenorganisaties onder de
loep.

VERKEER - EINDTERMEN: 1.13, 1.14, 5.5, 7.9, 7.11

Les 1
Met de fiets rijden...
easy toch? Met een
digitale quiz testen
we je kennis over de
verkeersregels!

Les 2
Je ontwikkelt zelf
een workshop om
de schoolomgeving
veiliger te maken.

WIJS!
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DIGITAL-ME

MAATSCHAPPIJ

DRAAG ZORG VOOR JEZELF

MAATSCHAPPIJ

HELP IK BEN VERLIEFD

MAATSCHAPPIJ

ME, MYSELF AND I

MAATSCHAPPIJ

DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT

MAATSCHAPPIJ

SAMEN DIVERS

MAATSCHAPPIJ

LESPAKKET 2E GRAAD
WIJZE BURGERS IN EEN SNEL TRANSFORMERENDE SAMENLEVING
Digital-me - EINDTERMEN: 4.1, 4.6, 4.8

Les 1
Kijk verder dan de
Instagramfilters! We
analyseren waarom
we zoveel belang
hechten aan hoe we
overkomen op sociale
media.

Les 2
Ook online heb je
een eigen (digitale) identiteit. Maak
kennis met begrippen
als e-identiteit en
e-reputatie.

Les 3
Niet alles op sociale
media is wat het lijkt.
Word je soms onzeker
door de perfecte
plaatjes van
influencers? In deze
les ontdek je hoe
sociale media je zelfbeeld beïnvloedt.

Les 4
Klaar voor de start?
We gaan ervoor om
allemaal mediawijs te
worden. Met behulp
van een escape room
word jij misschien wel
de volgende
mediawijze held!

Les 5
Wanneer je online
surft, duikt er vaak
reclame op. In deze
les leer je bewust en
kritisch nadenken
over reclame en de
invloed van
e-commerce.

Les 6
Doorheen deze
module passeerde
heel wat informatie
de revue. Tijd om
alles digitaal samen
te vatten!

DRAAG ZORG VOOR JEZELF - EINDTERMEN: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6

Les 1
Je weet uiteraard dat
gezonde voeding,
veel beweging en een
goede hygiëne superbelangrijk zijn voor je
gezondheid. In deze
les leer je alles over
hoe je zo’n gezonde
levensstijl opbouwt.

Les 2
Wist je dat de
wetenschap heel
veel kan vertellen
over jouw gedrag en
gezondheid? Ga op
onderzoek uit!

Les 3
Te veel is nooit goed.
Verslaafd zijn aan
suiker, drugs,
(e-)sigaretten, alcohol
of lachgas is nefast
voor je gezondheid.
Wat is een verslaving
nu precies?

Les 4
Videogames of online
gokspelletjes zijn eens
leuk, maar een
verslaving kan op de
loer liggen...

Les 5
Welke wettelijke en
sociale normen gelden er rond verslavingen? En wat is
combigebruik? In
deze les kom je hier
meer over te weten.

Les 6
Omgaan met een
verslaving is niet
gemakkelijk. Leer wat
je kan doen als je in
aanraking komt met
een verslaafde en bij
welke organisaties je
terecht kan voor hulp.

HELP IK BEN VERLIEFD - EINDTERMEN: 11.7, 1.8, 1.15, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

Les 1
Liefde maakt de
wereld mooier.
Welke soorten liefde
bestaan er? Wat is
intimiteit? Naar wie
ben jij op zoek? Deze
les draait helemaal
rond de liefde.

Les 2
Op ieder potje past
een dekseltje. Of
twee dekseltjes
of twee potjes. Of
allebei? In deze les
nemen we seksuele
geaardheid en
voorkeur onder de
loep.

Les 3
De eerste keer zou,
als je de films en series moet geloven,
fantastisch moeten
zijn! Intussen weet jij
wel beter. Deze les
gidst je doorheen mythes, regels en taboes
rond seks.

Les 4
Roze is voor meisjes
en blauw voor jongens. Nee toch! Hoe
kunnen we genderhokjes doorbreken?
Ontdek alles over
genderrollen, stereotypen en
ongelijkheid.

Les 5
Hoe maak je afspraken in een intieme
relatie? Wanneer
overschrijdt seksueel
gedrag de grens?
Leer meer over het
belang van
zelfrespect en gelijkwaardigheid.

Les 6
Wat is er leuker dan
praten over seks en
liefde? Een spel
spelen over seks en
liefde natuurlijk!

WIJS!

LESPAKKET 2E GRAAD
WIJZE BURGERS IN EEN SNEL TRANSFORMERENDE SAMENLEVING
ME, MYSELF AND I- EINDTERMEN: 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 5.1, 5.2, 5.3, 13.1, 13.2, 13.7, 13.16, 13.17, 15.5, 15.6

Les 1
Leer hoe je je
grenzen kan
afbakenen met de
ik-boodschap en hoe
je omgaat met
feedback. Je krijgt
nuttige tips & tricks
mee om jouw eigen
gedrag te analyseren.

Les 2
Een gezonde dosis
stress kan meestal
geen kwaad. Maar
wat als die stress omslaat in faalangst,
concentratieproblemen of
agressie?

Les 3
Hoe krijg je massa’s
leerstof verwerkt?
Kortom: hoe leer je
leren? Krijg handige
studietips doorheen
deze les om met glans
te slagen.

Les 4
Een lijst studietips
bekijken, is één ding,
maar ze effectief toepassen... Dat is een
heel ander verhaal!
Ga de uitdaging aan
en test welke tips bij
jou passen.

Les 5
Als leerling moet je
vaak belangrijke 
beslissingen maken.
Welke studierichting
vind ik interessant?
Welk type leerling
ben ik? Leer eenvoudiger knopen doorhakkenoor jezelf beter
te leren kennen.

Les 6
Heb jij last van
keuzestress voor je
studie of job? Dat is
normaal! Het aanbod
is ontzettend groot.
Geen nood: we geven
je nuttige tools die je
helpen bij je keuze.

DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT - EINDTERMEN: 7.7, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 7.21

Les 1
België is een
democratie, toch? Of
zijn er landen die het
beter doen dan ons?
Werp een kritische
blik op democratische
en autoritaire staten.

Les 2
Wat houden het
Grondrecht, de
Grondwet en de
vrijheids- en
gelijkheidsbeginsels
precies in? En welke
invloed hebben die
op jou als burger? 

Les 3
Democratie, scheiding der machten, de
scheiding van kerk
en staat... doen die
begrippen een belletje rinkelen? Vanaf
nu wel! 

Les 4
Hoe zit België in
elkaar? Probeer dat
eens goed uit te leggen! Gelukkig moet
je in deze les zelf op
zoek naar antwoorden.

Les 5
Wat gebeurt er na de
verkiezingen? Door
middel van een simulatiespel ontdek je
zelf hoe partijen een
coalitie en oppositie
vormen.

Les 6
Met een grote herhalingsopdracht toetsen
we onze kennis af aan
de actualiteit.

SAMEN DIVERS - EINDTERMEN: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.20

Les 1
We hebben allemaal
een eigen identiteit,
maar wie ben jij echt?
We zoomen in op
nature vs. nurture en
denken na over
groepsidentiteit en
beïnvloeding.

Les 2
Wat zijn de
eigenschappen van
een diverse
samenleving? En
welke strategieën
kan je inzetten om
hiermee om te gaan?
Samen gaan we op
zoek naar optimale
culturele verrijking! 

Les 3
Vooroordelen en
stereotypen,
groepsdruk en
machtsmisbruik... Hoe
manoeuvreer je je
tussen al deze
gevoelige
onderwerpen? We
helpen je graag op
weg.

Les 4
Ontdek in deze les
meer over racisme,
discriminatie,
polarisatie en
privileges. Ga in
gesprek en doorbreek
patronen!

Les 5
Diversiteitshelden
zetten vroeger en
nu keihard in voor
minderheidsgroepen
en hun belangen.
Wie zijn ze? Wat drijft
hen? Wat doen ze?
Jullie onderzoeken
het allemaal klassikaal!

Les 6
Hoe ga je om met
vervelende situaties?
Wat doe je wanneer
jij of iemand in jouw
omgeving
geconfronteerd wordt
met discriminatie? En
wat is een gemeenschappelijke afspraak? Deze les gets
you up to speed!

WIJS!
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ONDERZOEKEN KAN JE LEREN

MAATSCHAPPIJ

MOGEN EN MOETEN

MAATSCHAPPIJ

PECH ONDERWEG

MAATSCHAPPIJ, ECONOMIE

LAAT DE ECONOMIE MAAR DRAAIEN

ECONOMIE

TO BUY OR NOT TO BUY

ECONOMIE

TO WORK OR NOT TO WORK

ECONOMIE

LESPAKKET 2E GRAAD
WIJZE BURGERS IN EEN SNEL TRANSFORMERENDE SAMENLEVING
ONDERZOEKEN KAN JE LEREN- EINDTERMEN: 4.7, 5.6, 7.12, 7.13, 7.14, 13.3, 13.5, 13.6, 13.8, 13.9, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.18, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5

Les 1
In deze uitgebreide
module word jij de
onderzoeker! Spit in
groep een onderwerp
uit rond duurzaamheid en werk dit tijdens meerdere lessen
uit aan de hand van
een stappenplan.
In les 1 leggen we
alles uit van naald tot
draad. 

Les 7
Organiseer een kort
onderzoek in groep
en presenteer de
resultaten voor je
klasgenoten. Hoe
begin je daar nu aan?
Dat leer je in deze les.

Les 2
Brainstormen, wat is
dat precies? Welke
technieken bestaan
er? En hoe bedenk
je een eigen onderzoeksvraag? Deze
les bespreekt het
allemaal!

Les 8
Een enquête opstellen
is kinderspel met het
superhandige
stappenplan. Hierna
weet je hoe je je
eigen enquête kan
afnemen!

Les 3
Je selecteert een
topper van een onderzoeksvraag, leert
een plan van aanpak
opstellen volgens de
PDCA-cirkel en kent
iedereen in de groep
een eigen rol toe.

Les 9
Verwerk je resultaten
in een presentatie én
een offline experiment.

Les 4
Bronnen,
zoekstrategieën,
systeemdenken,
betrouwbaarheid en
auteurs- en portretrecht: dat zijn sleutelbegrippen
wanneer je een
onderzoek opstart.
Leer er in deze les
alles over!

Les 10
Werk in deze les verder om je resultaten
te verwerken in een
presentatie én een
offline experiment op
te zetten.

Les 5
Sterk onderbouwde
artikels zetten een
onderzoek een heel
eind op weg. Maar
hoe verwerk je zo’n
artikel? Leer met jouw
groepje een eenvoudige literatuurstudie
maken.

Les 11
Laat je verbluffen
door de resultaten
van alle klasgenoten.
Alle
groepen showen hun
digitale skills met een
presentatie en
schotelen de klas een
offline experiment
voor.

Les 6
Tijd om je
literatuurstudie af te
ronden: formuleer een
antwoord op je
onderzoeksvraag en
leer een correcte
bibliografie opstellen.

Les 12
Kwamen nog niet alle
groepen aan bod?
Ga verder met de rest
van de experimenten
en bestudeer de
resultaten.

MOGEN EN MOETEN - EINDTERMEN: 7.9, 7.10, 7.11, 7.16, 7.17, 7.18, 7.20, 7.21

Les 1
We herhalen wat
mensen- en
kinderrechten
precies zijn. Waar
en wanneer worden
ze geschonden? En
welke organisaties
doen hun uiterste best
om die situaties te
verbeteren?

Les 2
Het jeugdrecht is hopelijk nog één groot
mysterie voor jou.
Tijdens deze les wordt
het mysterie ontrafeld
en zet je een eigen
rechtsprocedure op! 

Les 3
(Kans)armoede heeft
een grote impact op
volwassenen én
kinderen – ook in
België. Wat is het
precies, welke
elementen spelen er
allemaal in mee en
hoe kan je het bestrijden? Je leert er hier
alles over.

Les 4
Herverdelingsmechanismen, welvaartstaat, sociale rechtvaardigheid... Het zijn
moeilijke begrippen
die wel eens opduiken in de actualiteit.
Maar wat betekenen
ze? Na deze les ken je
er alles van.

Les 5

Les 6

Hoe kan ik mijn stem laten gelden? Sta sterker
in je schoenen met deze les over inspraak bij
jongeren. Zet in groep een actie op poten en
stel deze voor aan de leerlingen- of jeugdraad.
Want participeren kan je leren!

WIJS!
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PECH ONDERWEG - EINDTERMEN: 11.4

Les 1
‘Een verzekering,
daar ben ik toch veel
te jong voor?’. Helemaal niet! In deze
les kom je te weten
waarom verzekeringen belangrijk zijn.

Les 2
Oh nee, je bent
betrokken bij een
ongeval! Wat moet je
nu precies doen? Hoe
zit het met aansprakelijkheid of verzekeringscontracten? Dat
ontdek je in deze les.

Les 3
Inkomens -, aansprakelijkheids- of
levensverzekering,…
Zie jij het bos door
de bomen nog? Na
les drie ben je weer
helemaal mee!

Les 4
Speur het internet
af naar organisaties
waar jij terecht kan
bij een schade- ongeval.

LAAT DE ECONOMIE MAAR DRAAIEN - EINDTERMEN: 11.5, 11.6, 11.7, 7.20

Les 1
Hoe werkt de economische markt?
Door middel van een
handelsspel ontdek
je welke elementen
een rol spelen bij het
handel drijven.

Les 2
De hele economie
draait rond het principe van vraag en
aanbod. Ontdek hoe
dit werkt en welke
factoren daar een
invloed op uitoefenen.

Les 3
Tijdens de
coronapandemie
draaide de e-commerce op volle toeren
en kreeg duurzaamheid meer aandacht.
Achterhaal hoe de
actualiteit invloed
heeft op de economie.

Les 4
Leer hoe vakbonden zijn ontstaan en
waarom ze vandaag
nog belangrijk zijn.

Les 5
Een grote
discussie-oefening
laat je het socialezekerheidsstelsel kritisch
bekijken. Want is
iedereen wel gelijk?

Les 6
Integreer de geziene
leerstof in een
actualiteitsonderzoek
of kies voor een heuse
computeropdracht
waarin je de belangrijkste begrippen
herhaalt.
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LESPAKKET 2E GRAAD
WIJZE BURGERS IN EEN SNEL TRANSFORMERENDE SAMENLEVING
TO BUY OR NOT TO BUY - EINDTERMEN: 11.2, 11.3

Les 1
Zakgeld moet rollen!
Of toch niet? In deze
les leer je een budget
bijhouden terwijl je
rekening houdt met
verschillende kosten.

Les 2
Staat een hoge prijs
ook garant voor
kwaliteit? Verdiep je
in verschillende
verkooptechnieken.

Les 3
Je gsm gecrasht? Dan
is het handig om te
weten dat je garantie hebt. Na deze les
gooi je nooit nog een
kasticket weg!

Les 4
Je wordt niet zomaar
slapend rijk maar met
deze les rond
verschillende
spaarvormen, intresten, lenen (en de kosten!) sta je financieel
sterker in je schoenen.

Les 5
Wat als je heel graag
een tv wil, maar het
geld niet hebt? Bij
de bank kan je een
consumentenkrediet
aanvragen. Maar
zijn er ook addertjes
onder het gras?

Les 6
Test jouw kennis van
deze module en maak
slimme budgettaire
keuzes met enkele
real-life scenario’s.

TO WORK OR NOT TO WORK - EINDTERMEN: 11.1, 11.3

Les 1
Je eerste job is een
grote stap, maar
wees gerust: je staat
er niet alleen voor!
In deze les leer je de
kneepjes van het vak.

Les 2
Je hebt een job te
pakken! In deze les
vind je de weg in de
jungle van de arbeidsmarkt: van loonbrieven tot arbeidsovereenkomsten. Ze
hebben hierna geen
geheimen meer voor
jou!

Les 3
Een extra centje
bijverdienen als
student of liever aan
de slag als werknemer? En wat zijn de
risico’s van zwartwerk? Les 3 vertelt
het je allemaal!

Les 4
Door middel van een
quiz en casussen
krijg je meer inzicht
in welke instanties je
kunnen ondersteunen
op het moment dat je
met vragen zit of er
iets misloopt.
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