
  September  Oktober November  December  Januari  Februari Maart  April  Mei  Juni  

 LO  LES 

Klimaat en 

palmolie*: 

1ste, 2de en 

3de graad.     

  

ACTIE 

Deelname 

scholenactie 

Week van de 

Fair Trade 

(alle graden) 

LES 

Lesbrief "Ik 

strijd voor 

een fair 

klimaatbeleid

” (3de gr)  

LES 

Lesbrief “Een 

eerlijk 

inkomen voor 

de cacaoboer, 

een zorg van 

iedereen” (alle 

graden)  

ACTIE 

Verkoop 

fairtrade-

chocolade 

Sinten voor een 

zelfgekozen 

goed doel.  

Eindejaarsactie: 

Ontwikkel 

aanbod 

fairtradepakket- 

ten voor de 

(groot)ouders 

ea. 

LES 

Koning van de 

Wereld* (SDG’s 

– 1ste gr.) 

Professoren in 

systeemdenken* 

(Grondstoffen – 

2de gr.) 

Werelddomino* 

(SDG’s - 3de gr.) 

LES 

Fairtradechocola

-de*: 1ste graad.  

2de en 3de 

graad. 

  

  

  

BEZOEK  

Bezoek Oxfam-

Wereldwinkel  

(alle graden) 

ACTIE 

Knutsel een  

levende 

automaat n.a.v. 

de opendeurdag. 

Zie actiefiche 5: 

Verkocht! 

Raadpleeg hier 

onze actiefiches 

LES 

Lesbrief “Haal 

de stokken uit 

hun wielen” 

(Rijst – alle 

graden) 

LES 

Gender*: 1ste, 

2de en 3de 

graad.  

  

Jaarkalender wereldburgerschapseducatie voor lager onderwijs: les-, actie-, en uitstaptips Oxfam België 2022-2023  

                                                                                                                                                                                                                (met Wereldlesideeën van Djapo vzw*) 
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 SO  BEZOEK  

Bezoek 

Oxfam-

Wereldwinkel  

(alle graden) 

ACTIE 

Deelname 

scholenactie 

Week van de 

Fair Trade 

(alle graden)  

LES 

Lesbrief “Ik 

strijd voor 

een fair 

klimaatbeleid

” (alle 

graden)  

  

ACTIE 

Opstart 

Wereldwinkel 

op School  

Raadpleeg hier 

onze 

actiefiches 

(alle graden) 

ACTIE 

Ontwikkel 

aanbod 

fairtradepakket-

ten (met eigen 

webshop)  

LES 

Uitdaging in 

Koffieland 

(digiles alle 

graden)  

LES 

Lesbrief “Haal 

de stokken uit 

hun wielen” 

(rijst – alle 

graden) 

of  

The Coffee 

Barometer  

(Lesbrief Engels 

3de gr) 

BEZOEK  

Inleefatelier 

Bolivia in 

Brussel: 

Klimaatveran-

dering en 

toegang tot 

voedsel.  

  

LES 

De overval waar 

niemand het over 

heeft: De impact 

van belasting-

ontwijking op de 

wereldwijde 

gezondheidszorg 

(2de en 3de gr) 

ACTIE 

Oneerlijke 

Picknick op de 

opendeurdag. Zie 

actiefiche 4: 

Feestje! 

Raadpleeg onze 

actiefiches 

(alle graden) 

LES 

Digiles “Leefbaar 

Inkomen en 

Zorgplicht in de 

cacaosector” 

(3de gr.) 

Lesbrief “Een 

eerlijk inkomen 

voor de 

cacaoboer, een 

zorg van 

iedereen” (alle 

graden) 

BEZOEK 

Bezoek 

Inleefatelier 

Mondiapolis in 

Brussel: 

Consumptie en 

Globalisering 

(vanaf 16j.) 

Jaarkalender wereldburgerschapseducatie voor secundair onderwijs: les-, actie-, en uitstaptips Oxfam België 2022-2023  
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