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THEMATOETS IEDEREEN ANDERS

■ Verbind het juiste hulpmiddel met de stoornis.

■ Wat is racisme? 

  

  

  

In Zuid-Afrika was er lange tijd apartheid. 

■ Wat is apartheid?

  

  

■ Wat kan je doen als iemand niet goed hoort? Geef twee voorbeelden. 

  

  

■ Leg uit hoe een beelddenker iets onthoudt: 

  

  

dyscalculie medicatie

dysorthografie een rekenmachine

ADHD Dictee op de computer
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ze maken een plaatje, een verhaaltje maken van de leerstof die ze moeten  

onthouden.

spreek traag en in korte zinnen; articuleer zo goed mogelijk; praat niet door elkaar.

Racisme betekent dat mensen neerkijken op mensen van een ander ras. Sommige mensen 

kijken bijvoorbeeld neer op mensen met een donkere huid. Ze behandelen mensen van 

een ander ras slecht. Mensen van eenzelfde ras zien er ongeveer hetzelfde uit.

Apartheid wil zeggen dat er voor blanke mensen andere regels zijn dan voor 

gekleurde of zwarte mensen. De blanke mensen hadden veel meer voordelen.
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Immigrant
Iemand die vluchtelingen de grens 

overzet tegen betaling.

Emigrant 
Een persoon die zijn/haar land verlaat omdat het 

land te gevaarlijk is geworden voor hem/haar.

Vluchteling
Iemand in ons land komt wonen vanwege 

de liefde en/ of om te werken.

Mensensmokkelaar
Iemand die uit ons land vertrekt vanwege 

de liefde en/ of om te werken.

■ Verbind het juiste woord met de juiste betekenis:

■ Lees de zinnetjes hieronder en vul achter elke zin het best passende woord in.

eigen cultuur    -    racisme    -    vooroordeel    -    discriminatie

Vrouwen kunnen niet zo goed met de auto rijden:                  

De mensen met een donkere huid mochten niet gaan stemmen:                  

In China is het onbeleefd om in een zakdoek te snuiten:                  

Moslims mogen in deze wijk geen huis huren:                  

■ Waar of niet waar?

waar niet waar

Er zijn nooit Belgische vluchtelingen geweest. 

In België mag je je eigen mening niet zeggen.

Nu zijn er bijna geen vluchtelingen meer

Een vluchteling die in België aankomt wordt opgevangen in een asielcentrum.

■ Waarom zijn racisme en discriminatie oneerlijk? 
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vooroordeel

racisme

eigen cultuur

discriminatie

X

X

X

X

Focusvaardigheid. Iedereen heeft recht op een eerlijke behandeling. Mensen 

verschillen qua huidskleur, geslacht, mentaliteit, fysiek, etc. maar respect voor elkaar is 

belangrijk.
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■ Wat bedoelen we met “het arme zuiden”? 

 

Je vraagt de weg aan een persoon die je niet kent. 
■ Schrijf een beleefde en vriendelijke vraag. 

  

  

 

■ Hoe zou het komen dat iemand in ons land arm is? 

 

Evaluatie vaardigheden Mijn mening Mening leerkracht

Dit gaat 
heel goed!

Ik kan dit. 
Hier moet 
ik nog wat 

op oefenen. 

Dit gaat 
heel goed!

Ik kan dit. 
Hier moet 
ik nog wat 

op oefenen. 

Ik ga respectvol om met mensen uit andere 
culturen, religies en levensstijlen.  

Ik kan mijn eigen mening klaar en duidelijk 
uitleggen.

Ik kan een mindmap maken met passende 
sleutelwoorden, tekeningen of symbolen.

Aanvulling:

Hoe deed ik de toets?

Ik denk Leerkracht vindt
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In landen die meer in het zuiden van de wereld liggen is er vaker armoede. 

werkloos, 1 ouder gezin, lange tijd ziek zijn

eigen antwoord . De vraag start bijvoorbeeld met : goeiemiddag, dag mevrouw, 

meneer,  excuseer, pardon, mag ik even iets vragen of gelijkaardige antwoorden.


