
Kom met je school in actie
Loop, fiets, skate of roei met je klas zoveel 
mogelijk Kilometers voor het Zuiden, 
organiseer een Culinair Solidair, hou een 
talentveiling of werk zelf een deelactie uit.   
• C   

Koffiestop
Organiseer met je leerlingen een Koffiestop en 
zamel zo geld in voor de projecten van onze 
partners.

Registreer je actie op campagne.
broederlijkdelen.be en kies het materiaal dat 
je wilt bestellen. 

OVERZICHT CAMPAGNEAANBOD 
BASISONDERWIJS

scholen.broederlijkdelen.be
Campagne voeren is méér dan een les geven of de campagneclip tonen. Het is méér dan een 
Koffiestop organiseren, méér dan een vastenviering verzorgen.

Laat Broederlijk Delen leven op je school. Spreek zowel hoofd, hart als handen van de 
leerlingen aan. Zo beleven ze de kracht van solidariteit en ervaren ze dat verandering mogelijk 
is. Voor een geslaagde campagne maak je op school het best gebruik van een mix van de 
strategieën, methoden en materialen die in dit overzicht worden aangereikt. Ga op zoek naar 
de combinatie die het best past bij jouw school.  

Een uitgebreide beschrijving van alle campagnematerialen vind je in de catalogus en op 
scholen.broederlijkdelen.be.

Een Broederlijk Delencampagne voeren

Affiche basisonderwijs 
Een campagneaffiche op maat • B, D 

PowerPoint op maat van kinderen 
PowerPointpresentatie met het verhaal van 
onze campagne Delen doet goed, aan de hand 
van sprekende foto’s.  • D 

KLEUTERS EN 1STE LEERJAAR 
Fotoset Salomé in Colombia
Fotoverhaal en handleiding vol methodieken 
over Salomé uit Colombia, uitgewerkt door 
Studio Globo. Inclusief levensbeschouwelijke 
suggesties, uitgewerkt door Broederlijk Delen. 
• B  

2DE TOT 6DE LEERJAAR 
Educatief project: Compartamos - 
Laten we delen
Een speels, belevend en vakoverstijgend project 
van Spoor ZES. Kant-en-klaar met handleiding 
voor de leerkracht en werkmateriaal voor de 
leerlingen.  • B   

Themalied, gezongen en instrumentaal met 
partituur.  • D 

WAW-MAGAZINE
Werk aan de wereld in je klas met WaW-
magazine van Studio Globo, boordevol 
interactief lesmateriaal en activiteiten voor 
elke graad. Het maart-nummer staat in het 
teken van onze campagne.  • S 

AUDIOVISUEEL
Filmportret Samen duurzaam boeren is 
leuk
Ontdek de kracht van een gemeenschap en de 
zorg voor de natuur met het filmportret over 
Mitte. • B 

Voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Filmportret Isis in Colombia
Dit filmportret gunt kinderen een blik in het 
dagelijkse leven van Isis en haar familie in 
Colombia. • B 

Voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Delen doet goed
Muziekclip bij het project Compartamos 
- Laten we delen via www.youtube.com/
broederlijkdelen. 

Voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Lesgeven over de wereld 

Inleefreis voor volwassenen
ieder jaar organiseert Broederlijk Delen een 
unieke reis naar één van de landen waar we 
werken. Een groepsreis waarin kennismaken 
met het werk van Broederlijk Delen en 
meeleven met de lokale bevolking centraal 
staan. Meer info op broederlijkdelen.be/doe-
mee/inleefreizen.  

De wereld ontmoeten

Ondersteuning op maat
De regionale onderwijsmedewerkers van 
Broederlijk Delen staan paraat met raad en 
daad. • I 

Vormingsmomenten Broederlijk Delen
Neem deel aan de Soiree/Matinee Broederlijk 
Delen of de digitale infosessie over ons 
campagneaanbod voor het secundair 
onderwijs. • C 

Begeleiding op maat
Studio Globo biedt begeleiding op maat voor 
jouw team of je kan ook ingaan op het open 
aanbod om te werken aan de wereld in je klas.  
• S  

Nascholing volgen 
over inhoud en methoden 

Bouwstenen Menos es más
Een brochure boordevol suggesties om tijdens 
de vasten te vieren in de basisschool. Deze 
brochure sluit inhoudelijk aan bij het project 
Compartamos - Laten we delen. Vanaf 1 
februari 2022.  • D  

Vasten: Wereldwijd verbonden
Het tijdschift Leeftocht is het maandelijks 
geestelijke proviand voor wie onderweg is in 
de wereld van het onderwijs. Online op pro.
katholiekonderwijs.vlaanderen/pastoraal/
inspirerend-materiaal vanaf februari 2022.  

Zin geven aan/in de
vastenperiode

IK DEEL
Het digitaal educatief pakket Ik deel biedt inzicht in de vele 
voordelen van delen, een doordachte aanpak en stevige 
linken met de eindtermen. Meer info op www.ikdeel.be    

Als school bewust kiezen
voor duurzame acties

Wat wil je als leerkracht?

Een deelactie organiseren
voor Broederlijk Delen 

LEGENDE

B : te Bestellen aan kostprijs via webshop.broederlijkdelen.be.
D : gratis te Downloaden via webshop.broederlijkdelen.be.
I : meer Info en contactgegevens op 

scholen.broederlijkdelen.be
S : meer info op www.studioglobo.be
C : meer info op campagne.broederlijkdelen.be

 : tijdsinvestering beperkt

  : tijdsinvestering matig tot veel

Let wel: het educatief materiaal is steeds modulair opgebouwd. 
Zo bepaal je als leerkracht uiteindelijk zelf de werkelijke 
tijdsinvestering.


