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Een voorbeeld van een les uit de methode ‘Welkom op School’ 
 

Waar kom ik vandaan?  
Materiaal  Grote wereldkaart, spelden en wollen draad 
Werkvorm Kringgesprek 
Doel ¾ Leerlingen kennen elkaars herkomst en/of afkomst.  

¾ Door, als zij dat zelf willen, ervaringen over ‘de reis’ te delen ontstaat herkenning en 
verbondenheid.  

Docent Vraag de leerlingen waar Nederland ligt. Vraag daarna of leerlingen weten waar hun land ligt. 
Span samen met de kinderen draden van hun herkomstland naar Nederland. 
Nodig kinderen uit om iets te vertellen bijvoorbeeld over vervoermiddelen en reistijd.  
 

¾ De kinderen die nu niet aan de beurt komen kunnen bij de volgende activiteit juist aan de 
beurt komen.  

¾ Het is belangrijk dat de activiteit niet te lang duurt, omdat met name de kinderen met 
weinig Nederlandse taalvaardigheid zich hierbij kunnen gaan vervelen. 

¾ Het kan dat leerlingen niet veel vertellen over hun reis. Dat kan zijn omdat ze verlegen 
zijn, omdat ze zich niet goed in het Nederland kunnen/willen uitdrukken, nog nooit eerder 
een wereldkaart hebben gezien. Maar ook nare herinneringen kunnen hen belemmeren. 
Observeer bij de evaluatie, aan het eind van de les , hoe de kinderen die niet actief 
meededen de les waardeerden.   

 
Duur 20 minuten 
Voorbeeld 
uit de 
praktijk 

Ik hang de wereldkaart op. ‘Is de wereld zo groot?’ vraagt Mostafa? Als ik vraag waar Nederland 
ligt staan de kinderen te dringen om naar voren te komen. Ze belanden met ontwapenende 
zekerheid in Thailand, Zuid-Afrika en Mexico. Als de Syrische Akram Nederland aanwijst, moet 
iedereen lachen...‘zo’n klein landje!’ ‘ Als je je vinger op het land legt kan je het niet meer zien!’  
Dan wijzen een aantal kinderen hun land aan: Syrië, Polen, Iran, Irak, enz. ‘Mijn land is veel 
groter’, wordt er geroepen met de nodige trots.  
 
Hakim vertelt dat zijn oudste broer als eerst weg was gegaan uit Irak en in Zweden terecht was 
gekomen. Zijn moeder werd steeds verdrietiger, omdat ze hem zo miste en uiteindelijk vertrok het 
hele gezin weg uit Irak. Ze kwamen eerst in de Oekraïne terecht. Daar was het helemaal niet leuk. 
Vervolgens gingen ze naar Duitsland en daarna naar Nederland en daar is het gezin herenigd. 
 

 

 
 

 


