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Kerndoel 5 – Migratie en zijn kenmerken 

Omschrijving leerlijn 

De leerling begrijpt de natuur, verspreiding en migratie van bevolkingsgroepen 

 

Leerdoel van de opdracht 

Het kind kent het begrip migratie 

 

Spel: Over de streep 

Thema: “Thuis voelen”  

Vertel dat je het met de leerlingen gaat hebben over je ergens thuis voelen. Jullie gaan starten met 

een spel! Schuif met de leerlingen alle stoelen aan de kant en maak een lijn op de grond met tape of 

plakband. Vraag alle leerlingen aan 1 kant van de lijn te gaan staan. Jij als docent hebt een blaadje 

met allemaal stellingen erop. Je leest een stelling voor en de kinderen mogen dan over de streep 

stappen als de stelling voor hen geldt of wanneer ze het eens zijn met een bepaalde stelling. 

Leg uit dat de kinderen dus steeds kiezen om over de streep te stappen of te blijven staan. Vraag de 

leerlingen of iemand zijn of haar keuze toe wil lichten maar benadruk dat dat niet hoeft! Als de 

kinderen hierin gepusht worden klappen zij dicht en worden ze onzeker. 

- Waarom kies jij hiervoor?  

- Had je ook de andere optie 

kunnen kiezen? 

- Lijkt het op iets dat je kent of juist 

niet? 

Door dit spel denken de leerlingen na over 

wat het betekent om je ergens wel of niet bij 

thuis te voelen. 

Tip: laat de kinderen ook zelf stellingen 

bedenken. 

 

Schrijfopdracht 

Laat de kinderen vervolgens individueel een opstel schrijven die begint met ‘ik voel mij het meest 

thuis als…’ 

Het gaat om hun eigen beleving, er is geen goed of fout. Het opstel kan beginnen met een plek, 

voorwerpen, mensen, gevoelens, geloof etc.  

Bijvoorbeeld: Ik voel me thuis als ik languit op de bank kan liggen. Ik voel me thuis als ik mijn taal kan 

spreken. Ik voel me thuis als ik de mensen om me heen ken. Vinden de leerlingen het moeilijk om iets 
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te verzinnen? Stel hen de volgende vraag om hen te helpen. Wat mis je het meest van thuis als je 

weg bent? 

 

Benodigdheden: 

 Tape/plakband 

 Lijst met stellingen 

 Schrijfpapier 

 Pennen 

 

Combinatie met andere vakken 

Kinderen ontwikkelen en leren door activiteiten die hun interesse hebben en waarin ze samen met 

anderen betrokken zijn. Bij deze opdracht leren de kinderen op een spelenderwijs doormiddel van 

een spel met de hele klas over de overeenkomsten en verschillen met hun klasgenootjes. 

Daarbij is dit een hele goede opdracht om als leerkracht je leerlingen beter te leren kennen! 

Bijvoorbeeld aan het begin van het schooljaar. 

 

Vaardigheden 

Tijdens de opdrachten werken kinderen aan bepaalde vaardigheden. Hieronder een overzichtje waar 

de kinderen aan werken tijdens deze opdracht. 

 

Sociale- emotionele ontwikkeling De kinderen leren over elkaars interesses en levens 

Denkontwikkeling Kinderen gaan nadenken over de overeenkomsten en 

verschillen van elkaar 

Taalontwikkeling Kinderen leren door deze opdracht goed hun moties te 

uiten 

Spelontwikkeling Doormiddel van spel wordt het leren toegankelijker voor 

de kinderen 

Creatieve ontwikkeling  
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Stappenplan 

1. Schuif met alle kinderen de tafels en stoelen aan de kant of speel het spel op het schoolplein. 

2. Maak met tape een lijn op de grond. 

3. Laat de kinderen allemaal aan één kant staan. 

4. Leg de kinderen uit hoe het spel werkt. 

5. Begin met de stellingen. 

a. Je kunt als laatst de kinderen vragen of ze nog een stelling weten. 

6. Na het spel zet iedereen de tafels en stoelen weer terug. 

7. De kinderen krijgen een schrijf papier en gaan nu een opstel schrijven die begint met: ‘ik voel 

mij het meeste thuis als…’ 

8. Als de kinderen het lastig vinden om te beginnen, dan kun je de voorbeelden geven die 

vernoemd staan in de speluitleg. 
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Stap over de streep als: 

- Curaçao als thuis voelt 

- Je bent geboren op Curaçao 

- Je bent geboren in Nederland 

- Je de taal Nederlands spreekt 

- Je de taal Papiaments spreekt 

- Je meer dan 2 talen spreekt 

- Je in een huis woont met een eigen slaapkamer 

- Je ouders niet van Curaçao komen 

- Je naar de kerk gaat 

- Je in god gelooft 

- Je met de auto naar school wordt gebracht 

- Je met de bus naar school gaat 

- Je lopend naar school gaat 

- Je iemand kent waarvan de ouders gescheiden zijn 

- Jouw ouders gescheiden zijn 

- Je iemand kent die weleens gepest wordt op school 

- Je op aan een sport doet 

- Je weleens op vakantie gaat 

- Je weleens in een ander land bent geweest dan waar je woont 

- Je een eigen mobiele telefoon hebt 

- Je een huisdier hebt 

- Je blij bent 

- Je school belangrijk vindt 

- Je het spannend vind om een gesprekje aan te gaan met een vreemde 

- Je thuis meehelpt in het huishouden 

- Je het moeilijk vindt om hulp te vragen 

- Je beter naar je docent luistert dan naar je ouders 


