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Bij meerdere lessen is een aanpassing met extra tips naar één groep hoger of lager gemaakt,
zodat de lessen zo breed mogelijk ingezet kunnen worden.

INLEIDING
Voor u ligt de lessenserie Guatemala, die te gebruiken is in groep 1 tot en met 8 van het
basisonderwijs. Deze lessenserie is in samenwerking met studenten van Driestar educatief
ontwikkeld. Woord en Daad hoopt met dit lespakket een aantal doelen te bereiken:
Doelen
• Het land Guatemala dichterbij te laten komen voor de kinderen door ze te laten
kennismaken met het dagelijks leven daar. Hoe wonen de mensen, hoe verdienen ze hun
geld, wat eten de kinderen en hebben ze ook vrije tijd? Hoe is het gesteld met veiligheid
in Guatemala?
• Kinderen bewustmaken van het feit dat er ook kinderen en volwassenen in armoede
leven en hen een idee geven hoe dat is. Duidelijk maken dat er op dit vlak sprake is van
ongelijkheid, maar ervoor waken dat we armoede niet als ‘zielig’ bestempelen.
• Kinderen laten kennismaken met het werk van Woord en Daad in Guatemala en het nut
van dit werk.
• We willen deze doelen bereiken door het geven van eerlijke en concrete informatie in
lessen die aansluiten bij de belevingswereld van de verschillende groepen.
De opzet van het lespakket
Na een inleidend gedeelte met meer informatie over Guatemala en het werk van Woord en
Daad in dit land vindt u verschillende lessen. De achtergrondinformatie en bijbehorende
werkbladen vindt u achter elke les. De lessen zijn ontworpen voor een bepaalde groep, vaak
met extra tips om aan te passen voor één groep lager of hoger. Dit staat in de inhoudsopgave
duidelijk aangegeven. U kunt een keuze maken uit een aantal lessen, of alle lessen geven, om
zo uw leerlingen een uitgebreid beeld te geven van Guatemala en de problemen en kansen
daar en hen meer betrokken op hun leeftijdgenoten daar te maken.

Actie
Wilt u met uw leerlingen aan de slag voor het verbeteren van onderwijs in Guatemala? Graag!
U kunt hiervoor de actieflyer in het lespakket gebruiken. Neem contact op met Woord en Daad
als u gebruik wilt maken van bijvoorbeeld onze kant en klare klus- of muntkaart voor uw actie
via info@woordendaad.nl.

INLEIDING

Materialen
Naast de lessen zijn er concrete materialen beschikbaar om in de klas te gebruiken tijdens
bijvoorbeeld een projectweek. Deze materialen kunt u tegelijkertijd met het lespakket
aanvragen.

Dank aan alle studenten en hun docent Dhr. S.J. van Dijk voor het begeleiden, meedenken en
ontwerpen van de lessen!
Wij wensen u en uw leerlingen een plezierige en leerzame ‘reis’ door Guatemala toe!
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