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Beste leerkracht,

Hartelijk dank om met jouw leerlingen aan de slag te gaan rond eerlijke 
handel. Deze lesbrief stelt je in staat om gedurende 1 lesuur te werken 
rond de thema’s van een ‘leefbaar inkomen’ en ‘zorgplicht’. Je vindt 
hierna eerst inhoudelijke achtergrondinformatie voor jezelf, en daarna 
een werkvorm om te gebruiken in de klas. Bijkomende info over cacao 
en de chocoladesector vind je in onze brochure.

Waarom een leefbaar inkomen?
Iedereen heeft recht op een waardig leven. Hoewel landbouwers in het Zuiden zeer zwaar werk verrichten, verdienen ze 
onvoldoende om een waardig leven te leiden. Dat is toch niet normaal? Een leefbaar inkomen is een mensenrecht. Letterlijk. 
Artikel 23§3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt dat “eenieder, die arbeid verricht, recht heeft op 
een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert.” In Westerse landen 
is het duidelijk dat velen erin slagen een inkomen te verzekeren ver boven de grens van het leefbaar inkomen. Een leefbaar 
inkomen dekt de kosten voor ‘alledaagse’ dingen, zeg maar. Huisvesting, voeding, onderwijs, essentiële diensten zoals 
basisgezondheidszorg. Idealiter houd je er ook een appeltje voor de dorst aan over.  In het Zuiden slagen vele huishoudens 
er echter niet in een leefbaar inkomen te bereiken. Een typisch huishouden uit de Ghanese cacao-industrie verdient minder 
dan de helft van een leefbaar inkomen. Een vergelijkbaar gezin in Ivoorkust slaagt er zelfs niet in een derde van een leefbaar 
inkomen te vergaren. Hun rest dus de keuze te besparen op adequate voeding of toegang tot water, huisvesting, onderwijs 
voor hun kinderen, toegang tot gezondheidszorg, transport, of kledij. Het is duidelijk dat niemand een waardig leven kan 
leiden als één van voornoemde elementen afwezig is. Toch is dit de realiteit voor vele landbouwers in het Globale Zuiden. Hun 
mensenrechten worden met andere woorden geschonden! 

Wat is een leefbaar inkomen?

Een leefbaar inkomen is het netto jaarlijks inkomen dat nodig is om een degelijke levensstandaard te voorzien aan alle leden 
van een huishouden in een bepaalde regio. Laten we dit concept eens ontleden. 

1. We kijken naar het netto jaarlijks inkomen. Netto wijst op de opbrengsten die een boer uit zijn cacao-oogst haalt, min 
de kosten die hij moest doen om tot die oogst te komen, zoals zaaigoed, materiaal, werkkrachten en meststoffen. Het 
is dus de som geld die een boer na zijn oogst overhoudt en die hij kan besteden aan zichzelf en aan zijn familie. Jaarlijks 
inkomen wijst op de optelsom van alle inkomsten van een huishouden in een jaar. Onder de inkomsten rekenen we ook 
de verkoop van verschillende gewassen, toegestuurd geld van andere familieleden of inkomsten uit een bijberoep.  

2. Om van een leefbaar inkomen te spreken, moet het netto jaarlijks inkomen voldoende hoog zijn voor een degelijke 
levensstandaard1. Dit omvat onder andere adequate voeding en toegang tot water, huisvesting, toegang tot onderwijs 
en gezondheidszorg, transport, kledij, en andere essentiële noden, inclusief een spaarcentje om onvoorziene 
gebeurtenissen op te vangen.   

3. Leefbaar inkomen wordt berekend op het niveau van het huishouden. Immers, kinderen of ouderen hebben vaak geen 
inkomsten maar hebben wel recht op een degelijke levensstandaard. Andere leden van het huishouden zullen dus 
inkomsten moeten genereren om alle gezinsleden te ondersteunen.  

4. Tenslotte is een leefbaar inkomen afhankelijk van regio tot regio. Omdat de levenskost veel lager is op het platteland van 
Ivoorkust dan in België zal een leefbaar loon daar veel lager liggen dan hier. Het concept leefbaar inkomen beantwoordt 
de vraag: “Wat heb je nodig om degelijk te leven?” Dit gaat dus verder dan de klassieke armoedeconcepten die een 
antwoord zoeken op de vraag: “Wat heb je nodig om te overleven?” Leefbaar inkomen is een maatstaf, een liniaal 
waarmee we kunnen meten wat een huishouden aan inkomsten nodig heeft om een behoorlijk leven te leiden. 

1  Meer info over een leefbaar inkomen en een degelijke levensstandaard vind je op living-income.com/the-concept (eng). 

https://www.oxfamwereldwinkels.be/wp-content/uploads/2019/04/Cacaobrochure-2019.pdf
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Hoe kan een leefbaar inkomen bereikt worden?

Om de kloof naar een leefbaar inkomen voor landbouwers in het Globale Zuiden te overbruggen, volstaat het niet in te zetten 
op één pijnpunt. Alle problematieken moeten tegelijk worden aangepakt, want ze zijn allemaal aan elkaar gelinkt  

1. Landbouwers kunnen bijvoorbeeld inzetten op hogere productiviteit. Via goede landbouwpraktijken en het gebruik 
van compost kan een boer zijn productie, en dus ook zijn inkomen, verdubbelen. Het is belangrijk dat dit gebeurt 
zonder schade te berokken aan het milieu. Dit kan door gebruik te maken van biologische en agro-ecologische 
landbouwtechnieken of in te zetten op agro-bosbouw.  

2. Uit noodzaak besparen sommige landbouwers op productiekosten. In plaats van hulp in te huren bij het oogsten, moeten 
hun kinderen aan het werk. Ze dragen zware zakken, werken met gevaarlijke instrumenten en gaan bovendien niet naar 
school. Geen goed idee dus. Door elkaar om beurt te helpen bij de oogst kunnen landbouwers alsnog besparen, zonder 
het probleem door te schuiven. Samenwerken in een coöperatie loont.  

3. Landbouwers kunnen zich indekken tegen slechte oogsten of onverwacht lage marktprijzen door in te zetten op 
diversificatie. Een cacaoboer zal dan bijvoorbeeld naast cacaobomen ook rubberbomen planten. Deze kan je elke maand 
oogsten. Ook kan de boer gewassen zoals tomaten, uien, paprika planten die lokaal kunnen verkocht worden.  

4. Maar wat maakt al dat harde werk uit als de landbouwer geen goede prijs krijgt? Doordat er vele producenten zijn (er 
zijn 6 miljoen cacaoboeren) en maar enkele opkopers (een 6-tal bedrijven wereldwijd kopen alle cacao op) hebben deze 
laatsten marktmacht.  Landbouwers kunnen niet anders dan de prijs aanvaarden die de opkopers voorstellen. Een hogere 
en stabiele prijs is nodig! 

Fairtrade-organisaties stimuleren landbouwers om hun productiviteit op een milieuvriendelijke manier te verhogen. Daarnaast 
ondersteunen ze de versterking van de coöperatie. Samen staan landbouwers immers sterk. Ten slotte wordt ingezet op 
diversificatie om ingedekt te zijn tegen oogst- en marktrisico’s. In ruil betaalt Oxfam-Wereldwinkels een goede prijs: voor 
cacao uit Ivoorkust is dit 3468 dollar per ton en daarbovenop 240 dollar per ton fairtradepremie. De marktprijs schommelt 
meestal tussen de 1900 dollar en 2500 dollar per ton (meer info in onze brochure, p31-32). Er is dus nog veel werk aan 
de winkel. Oxfam-Wereldwinkels zet daarom bedrijven onder druk om een stabiele en een adequate prijs aan te bieden. 
Overheden kunnen hier een sleutelrol spelen door bindende wetgeving op te stellen die bedrijven verplicht de mensenrechten 
te respecteren en de ontbossing aan te pakken. Dit noemen we de ‘zorgplicht’, waarover je hieronder meer leest. Binnen 
het Beyond Chocolate partnerschap spraken de Belgische overheid, de industrie en het middenveld af om tegen 2030 alle 
cacaoproducenten voor de Belgische markt minimaal een leefbaar inkomen te betalen.

Zorgplicht
Maar Oxfam wil meer. We willen af van vrijwillige, losse initiatieven, hoe lovenswaardig ook.  We zoeken draagvlak voor een 
algemene eis voor een zorgplicht. Dat is een wet die bedrijven verplicht om de potentiële én daadwerkelijke negatieve 
gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten voor mensenrechten en milieu in kaart te brengen, te vermijden of te herstellen. 
 
Een zorgplicht verplicht bedrijven ertoe om een specifiek proces te integreren in hun bedrijfsvoering, dat de voortdurende 
zorg voor mensenrechten en milieu in de volledige waardeketen van het bedrijf moet inbedden. Het proces is duidelijk 
omschreven door toonaangevende internationale kaders van de VN en OESO en omvat 4 grote stappen: 

1. identificeren en inschatten van de daadwerkelijke en potentiële negatieve impact van de bedrijfsactiviteiten doorheen 
de toeleveringsketen 

2. handelen (maatregelen nemen) om deze negatieve impact te stoppen en te herstellen, of te voorkomen 
3. de werkelijke uitvoering van deze maatregelen en hun effectiviteit monitoren en opvolgen 
4. openlijk rapporteren over het hele proces

Een zorgplicht kan ook een basis bieden om het bedrijf verantwoordelijk te stellen voor de negatieve gevolgen van hun 
activiteiten. 

https://www.oxfamwereldwinkels.be/wp-content/uploads/2019/04/Cacaobrochure-2019.pdf
https://www.bioforumvlaanderen.be/sites/default/files/Beyond Chocolate.pdf
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Materiaal

• De 5 prenten van de cacaoketen (bijlage) 
• De 5 prenten van de kinderen van de spelers op de keten (bijlage)
• Ik-zinnen (bijlage)
• Symbolen van kinderrechten (bijlage) 
• Afbeelding vissen - kracht van samenwerking (bijlage)
• Voor het 4de, 5de en 6de leerjaar: een grote wereldkaart (bijvoorbeeld djapo.be/blinde-wereldkaart)

Beginsituatie 

• Kinderen hebben nog geen voorkennis over eerlijke handel of leefbaar inkomen of zorgplicht. 

Doel 

• De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat een cacao- of handelsketen is. 
• De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat kinderrechten zijn.  
• De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen waarom een leefbaar inkomen belangrijk is voor de 

levensomstandigheden van kinderen en producenten wereldwijd. 
• De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat zorgplicht is. 

Deze lesbrief kwam tot stand middels de lesontwerper systeemdenken van Djapo.2 

2 Djapo is een educatieve organisatie voor leerkrachten en scholen in het kleuter- en lager onderwijs. Djapo wil kinderen keuzes leren maken in een wereld in verandering, met 
respect voor de planeet en haar bewoners. Djapo draagt de principes van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling uit. Raadpleeg de bundels Syteemdenken, Creatief denken en Filosoferen 
met kinderen op djapo.be.



5

Les op maat van de klas

De zinnen, begrippen of reflecties voor de eerste jaren lager onderwijs die hier aan bod komen zijn niet steeds geschikt voor 
de laatste jaren en vice versa. Soms is er een alternatief gegeven, aangeduid met /. 
Werk op maat van jouw klas. Gebruik indien gewenst nog andere formuleringen, of sla er enkele over.

De oorzaak-gevolg-ketting

Doel: Zoeken naar verbanden, chronologisch ordenen, categoriseren

Deel de klas op in groepjes van 4 à 5 kinderen. Geef elke groep afdrukken van de fotoreeks. Geef de opdracht om de 
afbeeldingen in de juiste volgorde te leggen (van vrucht tot chocolade). Laat iemand de juiste volgorde toelichten:

1. boer met cacaokolf en -bonen (>Ivoorkust)
2. zakenvrouw met zakken vol (cacao)bonen (internationale handelaar) (>Europa, België)
3. verwerker met vloeibare chocolade (>België)
4. supermarktbaas met repen chocolade (>België)
5. consument met repen chocolade  (>België)

Voor het 4de, 5de en 6de leerjaar: Laat de kinderen de koppeling maken tussen de foto’s en de wereldkaart. 

Reflectie. Kijk naar de producten.  
• Waarom liggen de prenten in de juiste volgorde?
• Kan je de volgorde van de prenten ook wijzigen? Waarom niet? 
• Kan je deze volgorde ook omdraaien? Waarom niet?
• Kan je nog andere voorbeelden geven van zo’n volgorde? 
• …

Leg uit wat een ketting of een keten is. Wijs op de overeenkomst tussen de productketen en handelaarsketen. Zoals een 
cacaovrucht (-kolf) in verbinding staat met een stukje chocolade, staat de boer in verbinding met de koper. Zonder cacao, 
geen chocolade, zonder boer geen koper. Ze hangen allemaal aan elkaar vast (‘afhankelijk’ van elkaar), net zoals de schakels 
van een ketting of een keten. 

Eventueel kan je nog een fysieke kinderketting maken, of een kring. Wat gebeurt er als het eerste kindje hard trekt aan of 
duwt tegen de tweede?   

Rarara wie ben ik? 

Doel: Inleven, personages sorteren, zoeken naar gelijkenissen. 

Verspreid kopies van de prenten van de 5 kinderen van de spelers op de keten (bijlage) in de klas. Maak dat ze goed zichtbaar 
zijn. Zorg voor voldoende vrije ruimte tussen de banken. 

Neem de ik-zinnen (bijlage) erbij en lees deze voor. 

Voor het 2de en 3de leerjaar: Indien gewenst kunnen de kinderen clustertjes van zinnen voorlezen. Zorg er in dat geval voor 
dat het personage niet in de tekst staat. 

Elke zin is een uitspraak die één of meerdere personages zouden kunnen doen. De kinderen denken in stilte na bij welk 
personage de ik-zin(nen) pas(t)(sen). Op het signaal verplaatsen ze zich naar de prent van dat personage. 

Reflectie
• Waarom sta jij daar? 
• Waarom vind je dat het personage / dit kind het best past bij deze uitspraken? 
• Zijn er personages / kind waar niemand bij staat? 
• Waarom passen de uitspraken niet bij dit personage / kind? 
• Wat zijn de opvallendste verschillen tussen de personages / kind? 

Herhaal de oefening verschillende keren. 

Er zijn tal van variaties mogelijk: Op de speelplaats met krijtkringen, met een akkoord/niet-akkoordspectrum, 
venndiagrammen e.d.m. 
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Klasgesprek 

Kinderrechten

Laat de leerlingen de prenten van de kinderen bij hun respectievelijke ouders (spelers) op de keten leggen. Organiseer 
vervolgens een klasgesprek. Belangrijk hierbij is dat de onderlinge afhankelijkheid van de spelers op de keten waar mogelijk 
herhaald wordt tijdens het gesprek. 

• Hoe denk je dat de ochtend eruit ziet bij Fatima? Vraag de leerlingen naar kernwoorden: woning, kledij, voeding, 
gezondheid, verplaatsing, onderwijs, ouders,… Laat ze deze op het bord schrijven. 

• Hoe ziet jouw ochtend eruit? Misschien is jouw situatie wel vergelijkbaar met die van Fatima, of Sam? Laat de leerlingen 
de kernwoorden eventueel aanvullen. 

• Welke zaken die op het bord staan zou jij niet kunnen missen? Welke wel? Hoe belangrijk zijn ze voor jou? 
• Hang de symbolen van kinderrechten in de klas (rondom de wereldkaart, op het bord) en benoem eventueel nog enkele 

andere fundamentele rechten: medische verzorging, vrije tijd, bescherming,… Deze zaken heb je nodig om goed te 
kunnen leven. 

• Besluit dat de zaken die op het bord staan nodig zijn om goed te kunnen leven. We noemen ze rechten. Mensen- en 
kinderrechten vertellen wat er nodig is om menswaardig te kunnen leven. Niet voor alle kinderen zijn deze kinderrechten 
zo vanzelfsprekend. 

• Leg vervolgens de link tussen de mensen- en kinderrechten met het verhaal van Basile. Hoe zou het komen dat Basile 
niet elke dag genoeg te eten heeft? Hoe komt het dat hij slechts 2 T-shirts heeft? Hoe komt het dat zijn mama gestorven 
is? Hoe komt het dat hij af en toe mee helpt op het veld van zijn papa?  

• Hoe zou het komen dat zijn papa zo weinig geld krijgt voor zijn cacaobonen? 
• Kan of wil jij, of onze klas, iets doen om dit onrecht tegen te gaan en recht te zetten? Denk daarbij aan de ketting. Zijn 

niet alle personen op de keten afhankelijk van elkaar? Is het niet logisch dat je opkomt voor de rechten van alle kinderen 
en mensen (die jou voorzien van lekker eten)?  

Zorgplicht

Omschrijf de zorgplicht op maat van je groep. 
De zorgplicht kan omschreven worden als een wet die bedrijven / grote bazen ertoe verplicht om alle boeren minstens een 
leefbaar of eerlijk loon te geven zodat ze kunnen zorgen voor een huis, voeding, onderwijs voor hun kinderen etc. 

Richtvragen voor het 1ste, 2de en 3de leerjaar: 

• Wat betekent ‘voor iemand zorgen’? 
• Wie zorgt er meestal voor jou? 
• Kunnen kinderen ook voor elkaar zorgen?
• Moéten mama’s en papa’s zorgen voor hun kinderen? Wat doen ze dan?  
• Kan / Moet een juf voor haar leerlingen zorgen? Wat doet ze dan? 
• Kan / Moet een directeur voor de leerkrachten zorgen? Hoe doen ze dat? 
• Kan / Moet jouw mama of papa voor de bakker om de hoek zorgen? Hoe dan? 
• Kan / Moet de bakker om de hoek voor jouw mama of papa zorgen? Hoe dan? 
• Moet de baas van jouw mama of papa voor hen zorgen? 
• Moet de baas / regering van het land voor de mensen zorgen? 
• ...

In de nabespreking kan je aangeven dat iedereen best voor iedereen zorgt, en dat dat zowel het voorlezen van een verhaaltje 
bij het slapengaan, als het aanbieden van een lekker brood, als het geven van een eerlijk loon kan zijn. Omdat er bazen zijn die 
geen eerlijk loon geven, moeten we er samen voor zorgen dat ze dat wel doen. Daarom vragen we dat de baas van het land / 
regering een wet maakt die daarvoor zorgt.  

Richtvragen voor het 4de, 5de en 6de leerjaar:

• Wat betekent ‘voor iemand zorgen’? Wie zorgt er meestal voor jou? Hoe dan? 
• Kunnen kinderen ook voor elkaar zorgen? 
• Moet de juf voor haar leerlingen zorgen? De directeur voor de leerkrachten? Hoe dan? 
• Wat is een bedrijf? Kan een bedrijf voor zijn mensen zorgen? Hoe dan? 
• Kan een land voor mensen zorgen? Wat is een regering? Wat is een president? Wat is zijn / haar taak? 
• Wat is een plicht? Heeft de regering een plicht? Welke? 
• Kunnen we niet eisen van de regering / president dat zij een wet maken die er voor zorgt dat de bedrijven een eerlijk loon 

betalen aan alle boeren zodat zij voor zichtzelf en hun kinderen kunnen zorgen? 
• …
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Actie

Je kan de leerlingen een actie laten uitwerken.  Laat de klas discussiëren over de drijfveer van de actie(s). Is het plezier? 
Is het creatief zijn? Moet de actie weinig moeite kosten? Is het om door zoveel mogelijk mensen gehoord te worden? Maak 
gebruik van de afbeelding vissen – kracht van samenwerking (bijlage) om de leerlingen de kracht van de collectieve actie te 
illustreren.

• Bepaal klassikaal het doel van de actie. Wat willen de kinderen zeggen? Zullen ze het boos zeggen? Of net heel lief? 
Zullen ze een slogan verzinnen? Zullen ze roepen? Zullen ze schrijven? Zullen ze tekenen? 

• Bepaal klassikaal de doelgroep van de actie.  Tegen de cacaoboeren? Tegen de bazen van de grote bedrijven? De bazen / 
regering van het land? Mama, papa, de kinderen in de school? De mensen in het dorp / stad, of zo veel mogelijk mensen 
het land? Waarom willen ze het net tegen die mensen zeggen? 

• Verdeel de klas in groepjes van 3 à 4 leerlingen. Laat iedereen individueel 1 actie voorstellen. Elk groepje kiest vervolgens 
een actie. Laat 3 groepjes samenkomen en laat ze opnieuw de actie voorstellen. Laat de leerlingen plenair de drie beste 
acties van de klas voorstellen. 

• Laat de klas beslissen welke actie(s) ze willen doen. 
• Je kan ook actievoorbeelden influisteren: 
• Maak posters die oproepen voor een eerlijk inkomen voor de cacaoboer en verspreid ze in de schoolgangen. 
• Maak met de hele school de grootste cacaokolf OOIT met papier-maché. Schrijf erop waarom je verontwaardigd bent. 

Schrijf je liefste wensen voor cacaoboeren neer en je duidelijke oproep aan de cacaobonzen en de politici.
• Maak een chocoladelied! Oefen het. Zing het. Allemaal samen!

Oxfam België

Vertel kort iets over Oxfam België en haar scholenactie. 

• Oxfam België is een organisatie die acties organiseert om de stem van zoveel mogelijk kinderen en volwassenen te laten 
horen. Dat kan onder meer door scholenacties te organiseren. Oxfam verzamelt al die stemmen en zet zo regeringen 
onder druk die wetten kunnen maken die de mensen- en kinderrechten wereldwijd afdwingen. 

• Tegelijk geeft Oxfam het goede voorbeeld door in haar winkels producten van eerlijke handel aan te bieden, producten 
waarvoor ze een eerlijke prijs aan de boeren geven. Naast chocolade zijn er heel veel andere producten te koop. 

Doe mee met onze scholenactie! 

Elk jaar tijdens de Week van de Fair Trade in oktober organiseert Oxfam een spetterende 
scholenactie. Het loont de moeite om met een actie te wachten tot deze periode. Dan 
kunnen de scholen hun acties registreren op oxfamwereldwinkels.be/scholenactie. 
Zo maken ze kans om in de prijzen te vallen, én maken ze werk van de kracht van 
samenwerking! 

Gratis plaktattoos voor deelnemers aan de scholenactie! 
Voor alle scholen die meedoen met de actie in oktober 2020. Kijk snel op de achterflap! 
Bestel op oxfamwereldwinkels.be/scholenactie gratis plaktattoos ‘Voor een eerlijk 
inkomen’ en ontvang ze in de week voorafgaand aan jullie actie. Maak een massafoto of 
een portrettenreeks van getatoeëerde jongens en meisjes met een willetje! O ja, wees er 
tijdig bij, op = op! 

Nogmaals hartelijk dank om deze les ter harte te nemen, 

Dank voor deelname aan de actie! 
Team educatie Oxfam België

Meer weten? Meer doen? 

• Gebruik het lesmateriaal op oxfamwereldwinkels.be/oxfam-op-school en djapo.be 
• Lees meer over de cacaosector op onze website: oxfamwereldwinkels.be/cacao 
• Bij veel wereldwinkels kan je terecht voor een klasbezoek of een workshop op school! Neem contact op met je lokale 

winkel via oxfamwereldwinkels.be/winkels 
• Andere vragen? Mail naar educatie@oww.be

Bestel 
nu gratis plaktattoos

ed. oww: JUN20 - 072 - V.U.: Thomas Mels, Ververijstraat 15, 9000 Gent

http://oxfamwereldwinkels.be/scholenactie
http://oxfamwereldwinkels.be/scholenactie
http://www.oxfamwereldwinkels.be/oxfam-op-school
http://djapo.be
http://oxfamwereldwinkels.be/cacao
http://oxfamwereldwinkels.be/winkels
mailto:educatie%40oww.be%20?subject=


8
oxfamwereldwinkels.be/scholenactie

Week van de Fair Trade   •   BITE TO FIGHT  •   7 tot 17 oktober 2020

Doe mee 
met onze 
scholen-
actie!
voor lager, 
secundair 
en hoger 
onderwijs

Kom samen met ons op 
voor de cacaoboeren!

Bestel 
nu gratis plaktattoos



9

Bijlage lesbrief LO-BTF - de 5 prenten van de cacaoketen - 1A
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Bijlage lesbrief LO-BTF - de 5 prenten van de cacaoketen - 2A
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Bijlage lesbrief LO-BTF - de 5 prenten van de cacaoketen - 3A



12

Bijlage lesbrief LO-BTF - de 5 prenten van de cacaoketen - 4A
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Bijlage lesbrief LO-BTF - de 5 prenten van de cacaoketen - 5A
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Bijlage lesbrief LO-BTF - prenten van de 5 kinderen van de spelers op de keten - 1B



15

Bijlage lesbrief LO-BTF - prenten van de 5 kinderen van de spelers op de keten - 3B 
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Bijlage lesbrief LO-BTF - prenten van de 5 kinderen van de spelers op de keten - 2B
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Bijlage lesbrief LO-BTF - prenten van de 5 kinderen van de spelers op de keten - 4B
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Bijlage lesbrief LO-BTF - prenten van de 5 kinderen van de spelers op de keten - 5B
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Ik-zinnen

Deze ik-zinnen horen bij de prenten van de 5 kinderen van de spelers op de keten. Ze staan in dezelfde volgorde. Lees deze 
bij voorkeur niet in de logische volgorde voor. Zinnen voor de eerste jaren zijn niet steeds geschikt voor de laatste jaren lager 
onderwijs. Soms is er een alternatief gegeven, aangeduid met /. Gebruik indien gewenst nog andere formuleringen, op maat 
van de klas, of sla er enkele over.  

• (Zoontje van boer) Ik heb drie zussen en twee broers. Ik woon bij mijn papa en mijn oma. 
Ik hou van voetballen. Ik ga elke dag water halen bij de bron / want we hebben geen 
kraantje thuis. Ik ga te voet naar school. Ik denk dat ik negen jaar oud ben. Ik heet Basile. 
In mijn klas zitten 54 leerlingen. Ik eet 1 keer per dag, soms twee keer. Ik heb twee T-shirts 
(en eentje is van FC Barcelona). Ik heb geen mama meer want zij stierf aan malaria / een 
zware ziekte. Als het oogstseizoen is moet ik papa helpen en kan ik niet naar school / Ik 
moet mijn papa soms helpen bij het plukken van de cacaovruchten en dan kan ik niet naar 
school.  

• (Dochtertje van rijke zakenvrouw) Ik ben acht jaar. Ik heb een pony en ze heet Mira. 
Ik ga elke woensdag naar de balletles. Ik woon aan de zee. Ik lust graag frietjes met 
appelmoes. Ik eet geen vlees omdat je dan dieren moet doodmaken. Ik heet Charity. Op 
mijn verjaardagsfeestje kwam er een clown en die deelde aan alle kinderen van mijn klas 
snoep uit. Ik mis mijn mama die - als baas van een groot bedrijf / voor haar werk - vaak 
naar andere landen gaat.  

• (Zoontje van verwerker) Ik hou van computerspelletjes. Ik ben negen jaar oud. Ik heb een 
zus en we maken vaak ruzie. Ik moet dan in de hoek staan. Ik eet graag pizza. Ik lees graag 
strips van Jommeke. Mijn goudvis is net gestorven en ik had veel verdriet. Ik heb een hele 
verzameling Pokémonkaarten. Vorig jaar zijn we naar Legoland op reis geweest, samen met 
de nieuwe vriendin van papa. Ik heet Sam. Mijn papa maakt chocolade op het werk.    

• (Dochtertje van afdelingshoofd in de supermarkt) Ik ben tien jaar oud. Ik lust geen 
spruitjes. Ik heb net een beugel gekregen van de tandarts. In mijn klas zitten 19 leerlingen. 
Mijn favoriete film is The Lion King. Ik doe graag hinkelspelletjes met mijn vriendinnen Sien 
en Fatima. Ik heet Annelies. Ik ben fier op mijn papa want die - leidt / is baas van – (een 
afdeling in) een supermarkt.  

• (Dochtertje van consument) Ik heb drie zussen. Ik ben negen jaar oud. Ik woon in Herentals. 
Ik kan erg goed lezen. Mijn oudste zus kreeg net een eigen kamer. Mijn mama kan heel 
goed zingen. Ik ben de grootste fan van mijn mama en mijn papa. Ik ga elk jaar naar – 
Agadir in Marokko, waar mijn papa vandaan komt / het land waar mijn papa vroeger 
woonde - op reis. Ik hou van boterhammen met boter en choco. Ik heet Fatima. Mama zegt 
dat als ik choco eet, zij wel enkele pralines mag. 

Bijlage lesbrief LO-BTF - Ik-zinnen
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Bijlage lesbrief LO-BTF - Afbeelding vissen - de kracht van samenwerking



Bijlage lesbrief LO-BTF - symbolen kinderrechten


