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Dagschema Maandag 

Introductie van het onderwerp en de Projectweek. 

VoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldTijdTijdTijdTijd    LesLesLesLes    VoorbereidingVoorbereidingVoorbereidingVoorbereiding    

 8.30-9.00 Dagopening U volgt de eigen methode 

 9.00-9.45 Introductie MAF Projectweek Lees met elkaar de introductie van het 

werkboekje door. Laat de leerlingen 

reageren.  

Lees ook met elkaar verhaal 1. 

Laat de stickers zien en leg uit wat de 

bedoeling is. Zie hieronder voor een 

extra lesidee. 

9.45-10.00 Pauze  

10.00-10.45 Les 1 Rekenles Werkblad bij Les 1 kopiëren 

Wereldkaart kopiëren 

10.45-11.30 Les 2 Aardrijkskunde  

13.00-13.45 Les 3 Taalles Werkblad bij Les 3 kopiëren  

13.45-14.45 Les 4 Sociale Vaardigheden  

14.45-15.15 Les 5 Muziekles CD Speler & CD uit de handleiding 

15.15-15.30 Leg de geldinzamelingsactie uit aan de leerlingen en geef het 

werkboekje mee naar huis. Benadruk dat de leerlingen het werkboekje 

op dinsdag weer nodig hebben.  

    

Idee voor IntrodIdee voor IntrodIdee voor IntrodIdee voor Introduuuucccctietietietie: Laat de leerlingen een klein werkstuk maken over MAF. Zorg voor 

voldoende computers met internet voor de MAF Website. 2 A4 moet voldoende zijn voor 

het werkstuk.  

Voor Les 5Voor Les 5Voor Les 5Voor Les 5 heeft u de CD nodig vanuit de Handleiding. Deelt u de handleiding met 

collega’s maak dan een afspraak over het gebruik van de CD. De lessen 3 en 4 moeten in 

deze volgorde worden gegeven. U kunt kiezen om de muziekles voorafgaand aan les 3 en 

4 te geven, tussen les 3 en 4 in, of na de lessen 3 en 4. 
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Les 1 Rekenles ‘Reizen naar Papoea’. 

Rekenen met schaal en afstanden plus topografie van de wereld. 

Doel: Doel: Doel: Doel:     

1. De leerlingen leren afstanden te bepalen met behulp van een schaalaanduiding.  

Dit doel sluit aan bij kerndoel 23 en 26. 
 

2. De leerlingen krijgen inzicht in de topografie van de wereld. 

Dit sluit aan bij kerndoel 50. 
 

TTTTijdsduur:ijdsduur:ijdsduur:ijdsduur:    

� 45 minuten     

    

Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:    

! Grote wereldkaart ophangen of klaarzetten op het digibord (niet in het lespakket 

inbegrepen). Als er niet genoeg atlassen zijn dan kunt u per groepje een kopie van 

een wereldkaart en een kopie van de kaart van zuidoost Azië uit de atlas maken. 

Leerlingen kunnen dan de routes die ze berekenen ook op de kaart tekenen. 

Belangrijk is dat de schaal goed blijft. Oftewel probeer zo goed mogelijk de vouw 

van de atlas naar beneden te drukken bij het kopiëren.  

! Met name het tweede gedeelte van het werkblad is een opdracht om in PGOvorm 

te laten uitwerken. Maak groepen van ongeveer 4 leerlingen die de opdracht met 

elkaar gaan oplossen. 

    

Materiaal:Materiaal:Materiaal:Materiaal:    

� Atlas en/of kopie van wereldkaart (en/of Zuidoost Azië) 

� Liniaal 

� Werkblad 1 

    

Benodigde kennis:Benodigde kennis:Benodigde kennis:Benodigde kennis:    

� Het metrieke stelsel / werken met schaal    

� Vinden van plaatsen op de wereld in een Atlas met gebruik van 

plaatsnamenregister.    

    

Extra OefeningenExtra OefeningenExtra OefeningenExtra Oefeningen    

� Schrijf het metrieke stelsel op bord, of projecteer op digibord voor die kinderen die 

moeite hebben met het metrieke stelsel. 

� Zoek klassikaal de eigen (woon)plaats op via het plaatsnamenregister in de 

(bos)atlas.        
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Lesschema:Lesschema:Lesschema:Lesschema:    

    

10 10 10 10 minuten: minuten: minuten: minuten:     
Introductie 

    

    

    

    

    

    

    

    

Introduceer de rekenopgave met werkblad 1 aan de hand van het 

verhaal van Maarten.  

 

Maarten vliegt naar Papoea toe, maar waar ligt dat eigenlijk? Op de 
wereldkaart is het maar moeilijk te vinden. Misschien weet één van de 
leerlingen waar het ligt? 
 

Geef Geef Geef Geef zo nodig zo nodig zo nodig zo nodig op dit moment extra rekenopgaveop dit moment extra rekenopgaveop dit moment extra rekenopgaveop dit moment extra rekenopgavennnn    om te oefenenom te oefenenom te oefenenom te oefenen::::    

� Geef een aantal schaalopgaven om de toetsen of de kinderen met 

schaal kunnen rekenen.  

� Zoek klassikaal de eigen woonplaats op via het plaatsnamenregister 

in de atlas. 

 

22225555    minutenminutenminutenminuten    
Informatie 

 

Laat de leerlingen in groepjes (=> PGO) werkblad 1 maken/invullen  

(hoe hoger de rekenvaardigheid van de klas, hoe eerder u zou kunnen 
kiezen voor individueel maken van het werkblad). 
 

Mogelijke uitkomsten van de route naar Nabire.  

1. A’DAM – JAKARTA – DENPASSAR – JAYAPURA – NABIRE 
2. A’DAM – SINGAPORE – MANILLA – JAYAPURA – NABIRE 
3. A’DAM – SINGAPORE – JAKARTA – DENPASSAR – JAYAPURA – 

NABIRE 
4. A’DAM – KUALA LUMPUR – JAKARTA – DENPASSAR – JAYAPURA – 

NABIRE 
5. A’DAM – KUALA LUMPUR –DENPASSAR – JAYAPURA – NABIRE 
 

10 minuten10 minuten10 minuten10 minuten    
Afronden 

Aan de hand van de kaarten die zij zojuist hebben bekeken kunt u nog 

extra vragen stellen: 

 

1. Welke werelddelen ben je tegen gekomen onderweg naar 

Nabire? 

2. Van welk land is Papoea een provincie? 

 

Geschiedenis:  

1. Hoe heette Papoea vroeger? Irian Yaja 
2. Wat heeft Nederland te maken met Papoea?  

Papoea is een Nederlandse Kolonie geweest.  
 Zie hiervoor:    http://nl.wikipedia.org/wiki/Papoea_(provincie) 
 

Tijdszones: 

1. Is het vroeger of later dan bij ons op Papoea? Later 
2. Als het bij ons 12.00 is, hoe laat is het dan op Papoea?  

8 uur ’s avonds. Op Papoea kennen ze geen zomer en wintertijd. 
Als wij de klok een uur vooruit zetten is het verschil dus 7 uur. 
De zon komt op in het Oosten en bereikt Papoea dus ‘eerder’ als 
Nederland. Als de zon bij ons ‘opkomt’, gaat de zon op Papoea 
‘onder’. 

 

 



 

 

Werkblad bij les 1  

Wat is de schaal van de wereldkaart?  

Schaal 1:  

In werkelijkheid is 1 cm  

kilometer. 

 

Hoeveel kilometer heeft Maarten 

gevlogen als hij lijnrecht van Amsterdam 

naar Jayapura is gevlogen?  

      cm op de kaart =  

  km in werkelijkheid.  

 

Maarten moet alleen niet in Jayapura 

zijn, maar in Nabire. Hoeveel kilometer 

moet Maarten nog vliegen voor hij in 

Nabire is   km.  

 

Hoeveel kilometer moest hij in totaal 

vliegen?  

 

 

    

 

Als je naar Nabire wilt dan kun je niet rechtstreeks vanaf Amsterdam 

ernaar toe vliegen. Je moet van Amsterdam eerst naar Jakarta, Kuala 

Lumpur of Singapore vliegen. Los jij het volgende probleem op? 

 

 

� Van Jakarta kun je wel Denpassar vliegen. 

� Van Kuala Lumpur kun je naar Jakarta of naar Denpassar vliegen. 

� Van Denpassar kun je naar Jayapura vliegen. 

� Van Singapore kun je naar Manilla op de Filippijnen en Jakarta vliegen. 

� Van Manilla kun je naar Jayapura vliegen. 

� Van Jayapura kun je naar Nabire vliegen. 

Je kunt op verschillende manieren naar Nabire vliegen. Schrijf 4 mogelijkheden op en 

bereken hoeveel kilometer hij per vlucht vliegt. Zoek naar de langste en de kortste route. 

 

 

 

 

 

+ = km. 

1 

+ + + = km. 

2 

+ + + = km. 

3 

+ + + = km. 

4 

+ + + = km. 
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Les 2 Aardrijkskundeles ‘Papoea’. 

Deel 1 van de Leerlijn Medische Hulpverlening door MAF op Papoea. 

Doel: Doel: Doel: Doel:     

1. Kinderen leren Steden en Dorpen, Rivieren en Meren, Bergen en MAF Basis op 

Papoea te lokaliseren door de aangewezen punten op te zoeken en te benoemen.   

De dorpen worden aangeduid met geografische coördinaten.  

Dit sluit aan bij kerndoel 50 
 

2. Kinderen leren door de extra vragen en in het nagesprek dat Papoea enorm bebost 

is, daardoor moeilijk begaanbaar is en dat vliegtuigen hiervoor de oplossing zijn.  

 

De geografie van Papoea is een deel van het probleem waardoor de hulpverlening 

van MAF noodzakelijk is. In Deel 2 van deze leerlijn zullen de leerlingen leren dat 

de medische infrastructuur het tweede deel van het probleem is waardoor 

medische hulpverlening van MAF noodzakelijk is.  

 

Tijdsduur: Tijdsduur: Tijdsduur: Tijdsduur:     

� 45 minuten 

    

Voorbereiding: Voorbereiding: Voorbereiding: Voorbereiding:     

! Tijdens deze les wordt er gebruik gemaakt van kaarten op internet, zorg dat er 

genoeg computers beschikbaar zijn tijdens de les. Om alles op de internetkaart te 

kunnen zien en vinden is het nodig om in en uit te zoomen en te wisselen tussen 

de functies kaart, satelliet en terrein. 

Ga naar uw profiel op www.maf.nl en kijk onder tabblad ‘school’ voor kaarten van 
Papoea en allerlei andere extra’s. 

! Deze les is een goede PGO opdracht. De leerlingen werken samen en met elkaar 

komen ze tot een oplossing.  

    

Materiaal: Materiaal: Materiaal: Materiaal:     

� Spelposter uit het werkboek  

� Atlas en Internet 

� Linialen 

� Schrijfwaar 

    

Benodigde Benodigde Benodigde Benodigde kennis: kennis: kennis: kennis:     

� Leerlingen weten hoe ze een kaart moeten aflezen en invullen.    

� Leerlingen weten hoe een legenda werkt.    
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LesschemaLesschemaLesschemaLesschema    

    

5 minuten: 5 minuten: 5 minuten: 5 minuten:     
Introductie 

    

 

Introduceer de les aan de hand van het verhaal over Maarten. Binnen het 

lesboekje is een plaatje van de wereld opgenomen om Papoea ten 

opzichte van Nederland te situeren. 

 

Maarten is naar Papoea verhuisd. Als eerste probeer je dan het land te leren 
kennen waar je bent gaan wonen. Dat betekent dat je gaat kijken naar het 
land Papoea. Waar liggen de dorpjes, waar de bergen en hoe heten ze, enz. 
enz.  
    

30 30 30 30 

minuten:minuten:minuten:minuten:    
Informatie 

    

    

    

    

    

    

    

        

    

Laat leerlingen in groepjes van max. 4 de aangegeven plaatsen, bergen en 

rivieren opzoeken en de naam op de vaantjes erbij schrijven. De rivieren en 

bergen zullen opgezocht moeten worden op internet of atlas. Met behulp 

van de geografische coördinaten kunnen de kinderen de plaatsen 

opzoeken waar MAF vaker komt om mensen te helpen: 

 

(plaatsnaam) KebarKebarKebarKebar    

(luchtvaartaanduiding) KBRKBRKBRKBR    

(coördinaten) S 00:48.62  E 133:25.02S 00:48.62  E 133:25.02S 00:48.62  E 133:25.02S 00:48.62  E 133:25.02    

 
Werken met Schaal en Coördinaten is voor groep 6 soms wat moeilijk. Een 
goede uitleg is dan belangrijk. Kijk voor werken met schaal en coördinaten 
op Internet voor meer achtergrondinformatie. Leerlingen kunnen in 
principe ook ‘visueel’ de plaatsnamen opzoeken (dus  xx:50.00 is verder 
dan xx:40.00). 
Coördinaten worden geschreven in Graden, Minuten, Seconden. De 
Graden staan getekend in de Spelposter (Rasterlijnen). De Minuten geven 
de plaats aan tussen de graden (BOM: S 05:48.49 betekent bijna 50 van de 
beschikbare 60 minuten richting S 06:00.00).  
Om het heel precies uit te rekenen moeten de leerlingen de som maken 
48/60 * het aantal centimeter tussen de graden. 
Dus 48/60 = 0.8 daarna  0.8 * 4.5cm (opmeten op de kaart) = 3.6 cm. 
De leerling meet vanaf de lijn S 05:00.00 3,6 cm richting de lijn S 06:00.00. 
Ditzelfde geldt voor de horizontale coördinaten. 
 

Via Internet en Bosatlas is het mogelijk om alle genoemde rivieren, meren 
en gebergte te vinden. Hierbij ook de goede antwoorden: 
2222    Pulau PulauPulau PulauPulau PulauPulau Pulau                5555    Pariairi MerenPariairi MerenPariairi MerenPariairi Meren    

3333    DigulDigulDigulDigul                    4444    Sentani MerenSentani MerenSentani MerenSentani Meren    

1111    Membe RamoMembe RamoMembe RamoMembe Ramo            

    

cccc    Puncak TrikoraPuncak TrikoraPuncak TrikoraPuncak Trikora        

aaaa    Puncak MandalaPuncak MandalaPuncak MandalaPuncak Mandala    

bbbb    Puncak YalaPuncak YalaPuncak YalaPuncak Yala    

 

10 10 10 10 

minuten:minuten:minuten:minuten:    
Verdieping 

    

    

    

    

De bespreking van navolgende vragen kunt u doen aan de hand van de 

foto’s en stickers in het werkboekje. De verdiepingsvragen zijn bedoeld om 

een goed beeld van de geografische problemen van Papoea te krijgen. 
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Schrijf tijdens de eerste opdracht de volgende (verdiepings)vragen op het 

bord zodat de leerlingen tijdens het zoeken en/of als ze klaar zijn alvast 

kunnen nadenken over de antwoorden: 

 

1.1.1.1. Welke wegen zijn er op Papoea en waar ligt een spoorlijn?Welke wegen zijn er op Papoea en waar ligt een spoorlijn?Welke wegen zijn er op Papoea en waar ligt een spoorlijn?Welke wegen zijn er op Papoea en waar ligt een spoorlijn?    

    
2.2.2.2. Waarom reizen mensen uit Papoea niet met de boot?Waarom reizen mensen uit Papoea niet met de boot?Waarom reizen mensen uit Papoea niet met de boot?Waarom reizen mensen uit Papoea niet met de boot?    

    

3.3.3.3. Raad eens hoeveel vliegvelden Raad eens hoeveel vliegvelden Raad eens hoeveel vliegvelden Raad eens hoeveel vliegvelden er op Papoea zijn?er op Papoea zijn?er op Papoea zijn?er op Papoea zijn?    

 

Ad. 1Ad. 1Ad. 1Ad. 1 Vraag tijdens het nagesprek aan de leerlingen waarom er zo weinig 
wegen zijn en dat er helemaal geen spoorweg is. Het goede antwoord is 
dat Papoea voor een groot gedeelte uit moeras bestaat en/of enorm veel 
rivieren. Waar geen moeras of rivieren zijn daar is het overwegend ruig 
gebergte of oerwoud. De wegen die er zijn, zijn erg slecht. Plaatjes daarvan 
staan in het werkboekje. U kunt direct verwijzen naar de stickers die nog 
geplakt moeten worden. 
 
Ad. 2 Ad. 2 Ad. 2 Ad. 2 In het werkboekje staat ook een plaatje van een rivier. Op de atlas en 
op internet ziet het er wel recht uit, maar dat is het zeker niet. Reizen over 
de rivier neemt soms nog meer tijd in beslag als lopen. Je wordt er 
natuurlijk niet zo moe van, dat wel. 
 
Ad. 3Ad. 3Ad. 3Ad. 3 Het goede antwoord is bijna niet te geven omdat veel vliegvelden 
nog steeds bijgebouwd worden. Bij een vliegveld moet gedacht worden 
aan niet meer dan een stuk geëffend land waarop het vliegtuig landt en 
een gebouwtje voor afgifte van tickets en goederen. Tijdens het maken van 
dit lespakket werd het aantal vliegvelden geschat op 250! In Nederland zijn 
er 17. 
 

5 minuten:5 minuten:5 minuten:5 minuten:    
Afronden 

    

    

Papoea is enorm moeilijk begaanbaar. Het vliegtuig biedt uitkomst. MAF 

heeft de vliegtuigen waarmee de mensen van Papoea kunnen reizen.  

 

Voor de leerkracht:  De geografie van Papoea is een deel van het probleem 
waardoor de hulpverlening van MAF noodzakelijk is.  
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Les 3 Taalles ‘Bahasa Indonesia’ 

Taalles met letter- en woordklanken en zinsopbouw.  

Combinatieles met Deel 1 Leerlijn Sociale Vaardigheden=> Contact 

    

Doel: Doel: Doel: Doel:     

1. Leerlingen maken kennis met de Indonesische taal. Ze leren de letter- en 

woordklanken van enkele Indonesische woorden en zien dat de zinsopbouw 

verschilt van het Nederlands. 

Dit sluit aan bij Kerndoel 10 en 11 
 

2. Leerlingen leren een kort gesprekje te voeren in het Indonesisch.  

 

3. Leerlingen leren dat je zonder alle woorden te vertalen toch redelijk goed kunt 

begrijpen wat iemand in een andere taal bedoeld. Daarvoor moet je wel (extra) 

nadenken. Wanneer meerdere vertalingen mogelijk zijn, zul je aan de persoon 

moeten vragen of hij of zij extra toelichting wil geven. 

Dit sluit aan bij Kerndoel 10 en 11 
    

Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:    

� 45 minuten 

 

VoorbereidingVoorbereidingVoorbereidingVoorbereiding::::    

! De zinnen die gebruikt worden bij ‘Informatie’ punt 2 kunt u alvast op het bord 

schrijven of op het digibord projecteren.     

! Het tweede gedeelte van de les kunt u in tegenstelling tot het eerste deel van de 

les in de PGOvorm doen. De voordracht van het complete gesprek is beter wel 

klassikaal te doen.  

! Ga na het einde van deze les direct door naar Les 4 Sociale Vaardigheden Ga na het einde van deze les direct door naar Les 4 Sociale Vaardigheden Ga na het einde van deze les direct door naar Les 4 Sociale Vaardigheden Ga na het einde van deze les direct door naar Les 4 Sociale Vaardigheden 

‘Con‘Con‘Con‘Contact’.tact’.tact’.tact’. 
    

Materiaal:Materiaal:Materiaal:Materiaal:    

� Schoolbord of digibord 

� Werkboekje bladzijde 4 

� Schrijfwaar 

    

Benodigde Benodigde Benodigde Benodigde kennis:kennis:kennis:kennis:    

� Leerlingen kennen de spellingregels van de Nederlandse taal. 
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Lesschema:Lesschema:Lesschema:Lesschema:    

    

5 minuten5 minuten5 minuten5 minuten    
Introductie 

    

    

    

Introduceer de les aan de hand van het verhaal van Maarten.  

 

Niet alleen de reis naar Papoea (les 1), het land Papoea (les 2), maar ook 
de taal van de Papoea’s is nieuw voor Maarten. 
 

Welke taal wordt er in Nederland gesproken? Kennen jullie  nog meer 

talen dan alleen Nederlands? Is er misschien iemand die een andere 

taal kan spreken of een aantal woorden in een andere taal kan zeggen?  

 

Veel kinderen kennen al wat Engels en daar kan over worden 
gesproken.  
 

20202020    minutenminutenminutenminuten    
Informatie 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Klassikale introductie van de Bahasa Indonesia. 

 

Gebruik de onderstaande zinnen voor: 

1. De klanken van de letters en woorden 

CCCC = ‘tj'     GGGG = zachte ‘k’     J J J J ====    ‘dj’     UUUU = ‘oe’      YYYY = ‘j’ 
 
Oefenzin: 
Saya baca buku Saya baca buku Saya baca buku Saya baca buku (saajaa batjaa boekoe) 
 

2. De taalregels in vergelijking met de Nederlands taal.   

 

Oefenzinnen, -gesprek: 
Halo, nama saya ....Halo, nama saya ....Halo, nama saya ....Halo, nama saya ....            Hallo, mijn naam is ...Hallo, mijn naam is ...Hallo, mijn naam is ...Hallo, mijn naam is ...    

Siapakah namamu?Siapakah namamu?Siapakah namamu?Siapakah namamu?            Hoe heet jij?Hoe heet jij?Hoe heet jij?Hoe heet jij?        

Nama saya....Nama saya....Nama saya....Nama saya....            Mijn naam is....Mijn naam is....Mijn naam is....Mijn naam is....            

Kamu berasal dari mana?Kamu berasal dari mana?Kamu berasal dari mana?Kamu berasal dari mana?        Waar kom je vandaan?Waar kom je vandaan?Waar kom je vandaan?Waar kom je vandaan?        

Saya berasal dari BelandaSaya berasal dari BelandaSaya berasal dari BelandaSaya berasal dari Belanda        IIIIk kom uit Nederlandk kom uit Nederlandk kom uit Nederlandk kom uit Nederland            

Saya tinggal di IndonesiaSaya tinggal di IndonesiaSaya tinggal di IndonesiaSaya tinggal di Indonesia        Ik woon in IndonesiëIk woon in IndonesiëIk woon in IndonesiëIk woon in Indonesië            

Terima kasih, mari!Terima kasih, mari!Terima kasih, mari!Terima kasih, mari!            Bedankt en tot ziensBedankt en tot ziensBedankt en tot ziensBedankt en tot ziens    

    

Laat de leerlingen goed naar de zinnen kijken. Vraag wie er iets 
opvalt aan de schrijfwijze of woordvolgorde.  Bespreek de 
verschillen 
1.1.1.1. Woorden wisselenWoorden wisselenWoorden wisselenWoorden wisselen        (nama saya => mijn naam)    
2.2.2.2. Woorden verlengenWoorden verlengenWoorden verlengenWoorden verlengen        (nama => namamu)    
3.3.3.3. Werkwoorden blijven hetzelfdeWerkwoorden blijven hetzelfdeWerkwoorden blijven hetzelfdeWerkwoorden blijven hetzelfde    (beresal => beresal)    

    

    Extra informatie 
1.1.1.1. Er zijn geen lidwoorden Er zijn geen lidwoorden Er zijn geen lidwoorden Er zijn geen lidwoorden         

(‘de’, ‘het’, ‘een’, kennen ze niet)    
2.2.2.2. Meervoud is het woord verdubbelen Meervoud is het woord verdubbelen Meervoud is het woord verdubbelen Meervoud is het woord verdubbelen      

(teman teman => vrienden) 
 

3. Laat de leerlingen met de zinnen een gesprekje oefenen. Vraag 

ze om speciaal op de uitspraak te letten.  
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20202020    minutenminutenminutenminuten    
Informatie + 

Mentale herhaling 

Laat de leerlingen de Indonesische tekst zoals weergeven op pagina pagina pagina pagina 4444 

van het werkboekje vertalen in het Nederlands. Niet alle woorden 

kunnen ze letterlijk vertalen. De belangrijkste woorden zijn in de 

woordenlijst opgenomen. (zie de vetgedrukte woorden hieronder).  

 

Let op: Geef aan dat delen van Indonesische woorden soms 
(tangatangatangatangannnnmu) vertaald kunnen worden (tangantangantangantangan is arm, de toevoeging 
mumumumu is ‘je of jouw’). 
 

- Halo 
- HalloHalloHalloHallo 
- Halo 
- HalHalHalHallolololo 
- Apa yang terjadi dengan tanganmu? 
- WatWatWatWat    is er metmetmetmet je armarmarmarm    ????                 
- Dia sudah mati. Saya dari pohon jatuh ketika saya ingin memilih 

pisang. 
- Hij is ggggebrokenebrokenebrokenebroken. IkIkIkIk ben uit een boomboomboomboom  gevallengevallengevallengevallen toen ikikikik  bananenbananenbananenbananen 

wilde plukkenplukkenplukkenplukken.     
- Lalu? Siapa yang telah dilakukan para pemain di lengan Anda? 

En toen?    WieWieWieWie    heeft het gipsgipsgipsgips om je armarmarmarm gedaan ????         
- Ayah saya membawa saya ke bandara. Ketika aku pesawat kembali ke 

rumah sakit di Shentani. Mereka memiliki lengan saya di cor 
dilakukan. Pilot mengambil MAF, itu sangat bagus. Dan para dokter 
yang bagus. lengan saya perlu enam minggu di plester. 

- Mijn vvvvaderaderaderader    heeft mijmijmijmij naar het vvvvliegveldliegveldliegveldliegveld    gebracht. Toen mocht ik ik ik ik met 

het vvvvliegtuigliegtuigliegtuigliegtuig mee naar het zzzziekenhuisiekenhuisiekenhuisiekenhuis in ShentaniShentaniShentaniShentani. DaarDaarDaarDaar    hebben ze 

mijn aaaarmrmrmrm in het ggggipsipsipsips  ggggedaanedaanedaanedaan. De ppppilootilootilootiloot van MAFMAFMAFMAF    was erg  aaaaardigardigardigardig. De 

ddddoktersoktersoktersokters    waren ook aaaaardigardigardigardig. Mijn aaaarmrmrmrm    moet zzzzeseseses        wwwwekenekenekeneken    in het ggggipsipsipsips. 
- Wow, betapa buruknya. Sampai saat itu ... ... bukan sepak bola. 
- Tjonge, wat vvvvervelendervelendervelendervelend. Voorlopig dus niet    vvvvoetballenoetballenoetballenoetballen.    

    

Laat één van de leerlingen van de gevonden woorden goede 

Nederlandse zinnen maken. Laat de leerlingen ook eens nadenken 

over de niet-logische vertalingen. Hoe kan de zin ook vertaalt worden? 
 

Hoe kom je erachter wat de juiste/goede vertaling is. 
 
De laatste zin is te vertalen met: 

1. Wat vervelend. Zullen wewewewe voetballen? 
2. Wat vervelend. Nu kan jijjijjijjij voorlopig nietnietnietniet voetballen 
3. Wat vervelend. IkIkIkIk ga voetballen?   enz. enz. 

Het gaat erom dat de kinderen leren het verschil te maken tussen ‘ik-

gericht’ en ‘jij-gericht’.  

 

� Ga door naar Les 4 Sociale Vaardigheden.Ga door naar Les 4 Sociale Vaardigheden.Ga door naar Les 4 Sociale Vaardigheden.Ga door naar Les 4 Sociale Vaardigheden.    

 



 

 

Werkblad bij les 3  

Hoe zijn de woorden in het Bahasa Indonesia?  
Zoek ze op in de woordenlijst in je werkboekje.  

Vindt daarna de woorden in de puzzel. De overgebleven letters vormen een Indonesisch 

woord. Werk woord blijft er over en wat betekent het? 

 

Twee  (2)   

Bananen 

Boek 

Brood 

Dag 

Eten  =     Makana 

Help 

Huis 

Ik 

Jaar 

Kind 

Kopen 

Mevrouw 

Rijst 

School 

Slapen 

Tas 

Vriend 

Woord 

Ananas 

Krijgen 

 
Noteer hier de overgebleven letters.      Wat betekent het? 

= 



 

 

© 2010 MAF Nederland  

 

Les 4 Sociale Vaardigheden ‘Contact’ 

Deel 1 in de Leerlijn Sociale Vaardigheden => Contact 

Doel: Doel: Doel: Doel:     

1. De leerlingen verkennen met elkaar wat een ‘goed gesprek’ is. 
Dit sluit aan bij Kerndoel 34 

 

2. De leerlingen worden bewust de sociale vaardigheden op het punt van een goed 
gesprek, namelijk ‘motivatie’ en ‘interesse’. Motivatie om te willen luisteren en 

interesse in wat de ander zegt. 

Dit sluit aan bij Kerndoel 37 
    

De leerlijn Sociale Vaardigheden wil de leerlingen helpen om een ‘hulpvaardige 
houding’ aan te leren. Telkens worden de lessen ingedeeld door een 
modelvoorbeeld te presenteren, deze te analyseren en zelf er mee te oefenen.  
Deel 1 wil de leerlingen helpen goed contact te hebben. Interesse in de ander en 
motivatie om elkaar te verstaan is ‘de sleutel’. 
Deel 2 van de leerlijn gaat dieper in op non-verbale communicatie.  
Deel 3 gaat over hulp vragen en hulp aanbieden.  

    

Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:    

� 60 minuten 
 

VoorbereidingVoorbereidingVoorbereidingVoorbereiding::::    

! Het oefenen van sociale vaardigheden vraagt om een ‘veilige’ leeromgeving. Als 

leerling wordt je namelijk ‘gedwongen’ om jezelf te laten zien. Wat je leuk vindt of 

juist niet is persoonlijk. Iedere leerling zal wel aanvoelen wat ‘sociaal gewenst’ is. 

Om uiteenlopende redenen kan een leerling hier geen (intrinsieke) motivatie voor 

hebben. Wees bewust van de risico’s van het oefenen van sociale vaardigheden 

met name klassikaal. Kiest u daarom zorgvuldig de ‘proefpersonen’ wanneer 

klassikaal wordt gepresenteerd. 

! Aan het einde van de dag zullen de leerlingen misschien niet meer alle energie 

kunnen geven aan deze les. Het verkennen van de grenzen en voorwaarden is 

bedoeld om aan het einde van de dag nog een leuke afsluiting te hebben met 

elkaar. Wat lol maken met elkaar moet kunnen. Probeert u wel de aandacht telkens 

terug te halen om het punt duidelijk te maken waar het om gaat.  

    

Materiaal:Materiaal:Materiaal:Materiaal:    

� geen 
    

Benodigde Benodigde Benodigde Benodigde kekekekennis:nnis:nnis:nnis:    

• Echte ‘kennis’ is niet nodig. Wel is het nodig om goed te kunnen observeren. 

Leerlingen moeten hele ‘gewone’ dingen kunnen benoemen (oogcontact 

bijvoorbeeld – is heel normaal maar om het ‘te zien’ is wat anders). 
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Lesschema:Lesschema:Lesschema:Lesschema:    

    

10 minuten10 minuten10 minuten10 minuten 

Modelvoorbeeld 

    

Voer het volgende gesprek met één van de leerlingen. U als leerkracht 

stelt de vragen en modelleert de ‘voorwaarden’ voor een goed gesprek 

(zie deel 2 van dit lesschema). 

(Juffrouw / Meester Juffrouw / Meester Juffrouw / Meester Juffrouw / Meester ----    Leerling) 

 

Hallo, mijn naam is ...Hallo, mijn naam is ...Hallo, mijn naam is ...Hallo, mijn naam is ...    

Hoe heet jij?Hoe heet jij?Hoe heet jij?Hoe heet jij?        

Mijn naam is....   

Waar kom je vandaan?Waar kom je vandaan?Waar kom je vandaan?Waar kom je vandaan?        

Ik kom uit Nederland   

Ik woon in IndonesiëIk woon in IndonesiëIk woon in IndonesiëIk woon in Indonesië            

    Bedankt en tot ziensBedankt en tot ziensBedankt en tot ziensBedankt en tot ziens.... 

 

Laat de andere leerlingen ondertussen observeren. Geef ze de vraag 

mee: ‘Is het een goed gesprek of niet?’  
 

15151515    minutenminutenminutenminuten 
Ontwikkelen van 

verbale en 

imaginaire 

modellen 

    

Stel de vraag naar aanleiding van de observatie van de leerlingen: 

1. Waarom was dit wel of niet een goed gesprek 
 

‘Voorwaarden’ voor een goed gesprek: 

1. Elkaar aankijken (oogcontact) 
2. Luisteren (vraagt om concentratie) 
3. Antwoord geven op de vraag (verbaal contact) 
4. Er wordt niet door elkaar heen gepraat (respect voor de ander) 
5. Het gesprek wordt goed afgerond 

 
Verken met elkaar waaraan je kunt zien of kunt merken dat aan deze 

voorwaarden is voldaan: 

Ad1. Gezicht is naar de ander gericht. Kijken naar het gezicht van de   
ander. De ander kan alleen aangeven of de persoon ook 
‘geïnteresseerd kijkt’. 

Ad2. Luisteren is een moeilijke non-verbale houding. Antwoord 
geven op de vraag is verbaal contact. Ook dat valt onder 
luisteren. Herhalen van de vraag of samenvatten is ook een 
vorm van ‘luisteren’.  

Ad3. Antwoord geven op de vraag lijkt makkelijk dan het is. 
Ad4. Sommige mensen hebben de neiging de ander in de rede te 

vallen. Ook bij lange gesprekken of stotterende mensen is de 
neiging groot. Respect voor de ander laat je zien door niet door 
elkaar heen te praten. 

Ad5. Een goed gesprek wordt (formeel) afgesloten door een 
‘bedankt’.  

 
  

20202020    minutenminutenminutenminuten 
Mentale herhaling. 

    

Verken met elkaar ook de grenzen van de ‘voorwaarden’. Kun je 

bijvoorbeeld rond blijven lopen in de klas als de ander tegen je praat? 

Of kun je ook iemand aankijken als je gezicht niet naar iemand is 

gericht? Kun je zomaar weglopen zonder iets te zeggen? Wanneer kan 

dat wel (bijv. als vrienden onder elkaar)? 
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Laat twee leerlingen een fout gesprek voeren. Laat één van de 
leerlingen bewust één van de voorwaarden fout in praktijk brengen. 

Instrueer deze leerling zonder dat de andere leerling het hoort. 

 

Ad1. Elkaar aankijken is in sommige culturen onbeleefd. Bij ons niet. 
Vraag naar de leerling die niet aangekeken wordt wat hij of zij hiervan 
vindt. 
Ad2. Luisteren wordt erg lastig als de ander een andere taal spreekt. 
Laat een leerling in het Bahasa Indonesia de vragen stellen zonder dat 
de andere leerling de vertaling heeft. 
Ad3. Foute antwoorden geven is een kenmerk van geen contact 
hebben, niet luisteren, geen interesse, geen motivatie. 
Ad4. Laat een leerling steeds een andere vraag stellen als de 
‘vragensteller’ zijn of haar vraag probeert te stellen. Of ga over op een 
ander onderwerpen (bijv. over het weer beginnen). 
Ad5. Laat een leerling gewoon weglopen zonder antwoord te geven.  
 

In het nagesprek kunt u de leerlingen vragen naar hun bevindingen. 

Met name de bevindingen van degene waarmee contact wordt 

gemaakt is belangrijk. Wat vindt hij of zij? Is de ander geïnteresseerd of 

niet? Vindt hij of zij dat leuk of niet leuk? Wat bevalt hem of haar wel 

en wat niet?  

� Aandacht voor de ander is belangrijk. Contact maken is geen 
‘onemanshow’, maar vraagt om motivatie en interesse.  

Dat zijn sociale vaardigheden. 

 

11110000    minutenminutenminutenminuten 
Oefening in de 

praktijk. 

    

Laat de leerlingen twee-aan-twee oefenen. 

5 min 5 min 5 min 5 min     
Afronden 

Een goed gesprek is best moeilijk. 

 

Interesse in de ander en motivatie om het gesprek goed te laten 
verlopen is belangrijk. Contact maken is respect hebben voor de ander. 
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Les 5 Muziekles ‘Zweven door de Wolken’. 

Muziekles over MAF.  

Doel: Doel: Doel: Doel:     

1. Leerlingen zingen en ontwikkelen muzikale vaardigheden.  

Dit sluit aan bij Kerndoel 54 
 

2. Door het zingen van het MAF lied ‘Zweven door de Wolken’ worden leerlingen op 

een andere manier betrokken bij het onderwerp van de projectweek. 

 

Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:    

� 30 minuten. 

 

Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:    

! CD Speler om de CD af te spelen is benodigd voor deze les.    

! Overleg met collega’s als u een handleiding deelt wie de CD wanneer mag 

gebruiken. Als u de lessen Taal en Sociale Vaardigheden in dezelfde volgorde laat 

staan, maakt het niet uit wanneer u de muziekles doet.    

    

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    

� CD Speler 

� CD uit de handleiding 

� Eventueel tekst gekopieerd (zie volgende bladzijde) 

    

Benodigde KennisBenodigde KennisBenodigde KennisBenodigde Kennis    

• geen 
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Lesschema:Lesschema:Lesschema:Lesschema:    

    

5 minuten5 minuten5 minuten5 minuten    
Introductie 

Luister naar het lied ‘Zweven door de Wolken’  

 

 

10101010    minutenminutenminutenminuten::::  
Informatie 

Lees met elkaar de tekst van het lied. 

 

Luister nog een keer naar het lied en laat de leerlingen meelezen 

met de tekst.  

 

10 minuten:10 minuten:10 minuten:10 minuten:    
Verwerking 

    

Vraag de leerlingen naar wat ze van het lied vinden.  

 

Wat hebben ze gehoord, wat spreekt ze aan, hoe vinden ze het lied, 
enz. 
 

Draai het lied nog een keer en laat de klas  

zoveel mogelijk proberen mee te zingen. 

 

5555    minutenminutenminutenminuten  
Herhaling. 

    

Zing het lied nog een keer met z’n allen. 
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ZWEVEN DOOR DE WOLKENZWEVEN DOOR DE WOLKENZWEVEN DOOR DE WOLKENZWEVEN DOOR DE WOLKEN    

Tekst: Rikkert ZuiderveldTekst: Rikkert ZuiderveldTekst: Rikkert ZuiderveldTekst: Rikkert Zuiderveld    

Muziek: Marcel ZimmerMuziek: Marcel ZimmerMuziek: Marcel ZimmerMuziek: Marcel Zimmer    

 

zweven door de wolken 

wat een machtig gevoel 

zweven door de wolken  

naar dat prachtige doel: 

mensen hulp te geven 

die in armoe leven 

zweven door de wolken 

wat een machtig gevoel 

 

soms wonen mensen 

ver bij alles vandaan 

en is er geen kans 

om naar een dokter te gaan 

als je dan vliegen kan 

zoek je ze op 

en worden ze beter: 

helemaal top! 

 

zweven door de wolken... 

 

soms hebben mensen  

geen water of brood 

de oogst is mislukt 

en de dieren gaan dood 

als je dan vliegen kan 

geef je hen moed 

voedsel en vriendschap 

helemaal goed! 

 

zweven door de wolken... 

 

(bridge:) 

zweven door de wolken  

om de liefde te vertolken 

die God aan mensen gaf 

ook aan verre volken 

ben je in de wolken 

helemaal maf! 

 

zweven door de wolken... 
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Dagschema Dinsdag 

Nood in de wereld, specifiek Medische Nood op Papoea. 

TijdTijdTijdTijd    LesLesLesLes    VoorbereidingVoorbereidingVoorbereidingVoorbereiding    

8.30-9.00 Dagopening U volgt de eigen methode 

9.00-9.45 Les 6 Taal Werkblad a of b bij Les 6 kopiëren. 

9.45-10.00 Pauze  

10.00-10.45 Les 7 Rekenles Werkblad bij Les 7 kopiëren 

10.45-11.30 Les 8 Sociale Vaardigheden  

11.30-13.00 Pauze  

13.00-15.30 Les 9 Handvaardigheid Afhankelijk van uw keuze. 

 

Les 9 bestaat uit meerdere creatieve lessen (1 tot 4.) Hieronder staat een overzicht van 

mogelijkheden om de dinsdag- en donderdagmiddag met deze lessen te vullen. Bij de 

laatste optie is er een extra uur nodig op vrijdag om Les 9.4 af te ronden. 

Dinsdag:Dinsdag:Dinsdag:Dinsdag:                Donderdag:Donderdag:Donderdag:Donderdag:    

Les 9.1 120 minuten   Les 9.1 120 minuten 

MAF Presentatie 30 minuten MAF 9.2 (verkort) 30 minuten 

   

Dinsdag:Dinsdag:Dinsdag:Dinsdag:                Donderdag:Donderdag:Donderdag:Donderdag:    

Les 9.2 60 minuten   Les 9.3 45 minuten 

Les 9.3 90 minuten   Les 9.4 (Tie-dye) 60 minuten  

     MAF Presentatie 45 minuten 

Dinsdag:Dinsdag:Dinsdag:Dinsdag:                Donderdag:Donderdag:Donderdag:Donderdag:            VrijdagVrijdagVrijdagVrijdag    

Les 9.4 Batikken 90 minuten  Les 9.4 60 minuten  Les 9.4 60 minuten 

MAF Presentatie 60 minuten Les 9.3 90 minuten 
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Les 6 Taalles ‘Spelling’ 

Taalles waarbij het verhaal van vandaag taalkundig wordt bekeken. 

Doel: Doel: Doel: Doel:     

1. Leerlingen oefenen met de Nederlandse spelling. Het verhaal van vandaag dient 
als oefentekst. Leerlingen bepalen het onderwerp en persoonsvorm of 

werkwoordelijk gezegde (groep 6 of groep 7 en 8).     

Dit sluit aan bij Kerndoel 11 
    

Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:    

� 45 minuten 
 

VoorbereidingVoorbereidingVoorbereidingVoorbereiding::::    

! Kopieer de werkbladen (A) of (B) bij les 6 voor het aantal leerlingen in de klas. 

Werkblad (A) => Groep 6 

Werkblad (B) => Groep 7, 8 

! Houdt voor uzelf het nakijkblad bij de hand. 

 

Materiaal:Materiaal:Materiaal:Materiaal:    

� Werkblad a of b bij les 6 
� Schrijfwaar 

    

Benodigde Benodigde Benodigde Benodigde kennis:kennis:kennis:kennis:    

� De leerlingen kennen de verschillende onderdelen van een zin en kunnen deze 
benoemen. Leerlingen zijn bekend met het vinden van de gevraagde onderdelen. 

 

� Wanneer u een nieuw onderdeel wilt introduceren, dan eerst de benodigde uitleg  
geven.  
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Lesschema:Lesschema:Lesschema:Lesschema:    

    

5555    minutenminutenminutenminuten 
Introductie 
    

Lees met elkaar het verhaal van vandaag.  

 

Introduceer: Maarten heeft een brief geschreven. Hij moet natuurlijk 

veel in een andere taal zeggen en schrijven omdat hij in Papoea 

woont.  

 

We zullen samen gaan kijken of Maarten de Nederlandse taalregels nog 
niet is vergeten. We gaan op zoek naar het onderwerp en de 
persoonsvorm / werkwoordelijk gezegde. 
 

10101010    minutenminutenminutenminuten 
Informatie 

    

Oefen, indien nodig, met een paar voorbeeldzinnen: 

 

1. Ik loop elke dag naar school.      Groep 6 

2. Maarten zegt: Mijn vader is piloot. 

3. De piloot zal zijn vlucht niet langer uitstellen.   Groep 7 en 8 

4. De stripagent geeft de bagage aan. 

 

25252525    minutenminutenminutenminuten 
Verwerking 

    

Laat de Leerlingen individueel het werkblad maken (10-15 minuten). 

 

Wanneer iedere leerling klaar is met het maken van het werkblad 

worden de antwoorden klassikaal besproken. Geef vooraf de opdracht 

om de werkbladen aan buurman of buurvrouw te geven. Ze kijken 

elkaars werk na.  

Geef na afloop van het nakijken even de tijd om van de gemaakte 

fouten te leren. (totaal 5-10 minuten) 

 

De werkbladen dienen als opwarmer. Ga na het maken van de 

werkbladen naar de tekst van vandaag. Gebruik deze tekst om dezelfde 

zinsdelen te vinden. 

 

Tip: U kunt de oefening uitbreiden met andere onderdelen van een zin: 
meewerkend voorwerp, lijdend voorwerp, bijwoordelijke bepalingen 
van plaats of tijd, enz. enz.  
 

5555    minutenminutenminutenminuten 
Afronden 

    

Neem alle werkbladen in en/of bekijk de werkboekjes. 

 

Wilt u zelf de werkbladen gebruiken om het leerproces van de 

leerlingen te bekijken? Vergeet dan niet om de namen op te laten 

schrijven.  
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Werkblad (A) bij Les 6  
    
    

ZZZZet een et een et een et een cirkel omcirkel omcirkel omcirkel om    het het het het onderwerponderwerponderwerponderwerp    en een en een en een en een streepstreepstreepstreep    onder de onder de onder de onder de persoonsvormpersoonsvormpersoonsvormpersoonsvorm    

1. Papa kon vanmorgen niet vertrekken omdat het erg bewolkt was.   

2. Nu is hij in de hangaar aan het werk.  

3. Tijdens de pauze wordt papa gebeld door de stripagent van het dorpje Daboto.  

4. Er is een man aangevallen door een bosvarken. 

5. Hij moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.  

6. Snel wordt het weer nagevraagd, de lucht is halfbewolkt.  

7. Als de lucht dichttrekt is een landing bijna onmogelijk.  

8. Toch besluit papa om te vertrekken.  

9. Ik ben benieuwd met wat voor verhaal papa thuiskomt en of hij de gewonde man 

heeft kunnen meenemen. 

10. Drie uur later staat het vliegtuig weer aan de grond.  

11. Samen met mijn broertje Joël rennen we naar het vliegtuig toe.  

12. We zien de gewonde man. 

13. Hij heeft een grote wond in zijn onderbeen.  

14. Voorzichtig wordt de man uit het vliegtuig getild en op een houten bank 

neergezet.  

15. Tien minuten later zit de man in een taxi die hem naar het ziekenhuis brengt  
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Nakijkblad bij  

Werkblad (A) bij Les 6 Groep 6 
    

ZZZZet een et een et een et een cirkel omcirkel omcirkel omcirkel om    het het het het onderwerponderwerponderwerponderwerp    en een en een en een en een streepstreepstreepstreep    onder de onder de onder de onder de persoonsvormpersoonsvormpersoonsvormpersoonsvorm    

1. Papa kon vanmorgen niet vertrekken omdat het erg bewolkt was.   

2. Nu is hij in de hangaar aan het werk.  

3. Tijdens de pauze wordt papa gebeld door de stripagent van het dorpje Daboto.  

4. Er is een man aangevallen door een bosvarken. 

5. Hij moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.  

6. Snel wordt het weer nagevraagd, de lucht is halfbewolkt.  

7. Als de lucht dichttrekt is een landing bijna onmogelijk.  

8. Toch besluit papa om te vertrekken.  

9. Ik ben benieuwd met wat voor verhaal papa thuiskomt en of hij de gewonde man 

heeft kunnen meenemen. 

10. Drie uur later staat het vliegtuig weer aan de grond.  

11. Samen met mijn broertje Joël rennen we naar het vliegtuig toe.  

12. We zien de gewonde man. 

13. Hij heeft een grote wond in zijn onderbeen.  

14. Voorzichtig wordt de man uit het vliegtuig getild en op een houten bank 

neergezet.  

15. Tien minuten later zit de man in een taxi die hem naar het ziekenhuis brengt  



 

Werkblad (B) bij Les 
 

 

ZZZZet een et een et een et een cirkel omcirkel omcirkel omcirkel om    het het het het onderwerponderwerponderwerponderwerp

1. Papa kon vanmorgen niet vertrekken omdat het erg bewolkt was.  

2. Nu is hij in de hangaar aan het werk. 

3. Tijdens de pauze wordt papa gebeld door de stripagent van het dorpje Daboto. 

4. Er is een man aangevallen door een bosvarken.

5. Hij moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. 

6. Snel wordt het weer nagevraagd, de lucht is h

7. Als de lucht dichttrekt is een landing bijna onmogelijk. 

8. Toch besluit papa om te vertrekken. 

9. Ik ben benieuwd met wat voor verhaal papa thuiskomt en of hij de gewonde man 

heeft kunnen meenemen.

10. Drie uur later staat het vliegtuig weer aan de g

11. Samen met mijn broertje Joël rennen we naar het vliegtuig toe. 

12. We zien de gewonde man.

13. Hij heeft een grote wond in zijn onderbeen. 

14. Voorzichtig wordt de man uit het vliegtuig getild en op een houten bank 

neergezet.  

15. Tien minuten later zit de man in
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(B) bij Les 6 

onderwerponderwerponderwerponderwerp    en een en een en een en een streepstreepstreepstreep    onder onder onder onder hethethethet    werkwoordelijk gezegdewerkwoordelijk gezegdewerkwoordelijk gezegdewerkwoordelijk gezegde

Papa kon vanmorgen niet vertrekken omdat het erg bewolkt was.  

Nu is hij in de hangaar aan het werk.  

Tijdens de pauze wordt papa gebeld door de stripagent van het dorpje Daboto. 

Er is een man aangevallen door een bosvarken. 

Hij moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.  

Snel wordt het weer nagevraagd, de lucht is halfbewolkt.  

Als de lucht dichttrekt is een landing bijna onmogelijk.  

Toch besluit papa om te vertrekken.  

Ik ben benieuwd met wat voor verhaal papa thuiskomt en of hij de gewonde man 

heeft kunnen meenemen. 

Drie uur later staat het vliegtuig weer aan de grond.  

Samen met mijn broertje Joël rennen we naar het vliegtuig toe.  

We zien de gewonde man. 

Hij heeft een grote wond in zijn onderbeen.  

Voorzichtig wordt de man uit het vliegtuig getild en op een houten bank 

Tien minuten later zit de man in een taxi die hem naar het ziekenhuis brengt
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werkwoordelijk gezegdewerkwoordelijk gezegdewerkwoordelijk gezegdewerkwoordelijk gezegde    

Papa kon vanmorgen niet vertrekken omdat het erg bewolkt was.   

Tijdens de pauze wordt papa gebeld door de stripagent van het dorpje Daboto.  

Ik ben benieuwd met wat voor verhaal papa thuiskomt en of hij de gewonde man 

 

Voorzichtig wordt de man uit het vliegtuig getild en op een houten bank 

een taxi die hem naar het ziekenhuis brengt  



 

 

Nakijkblad bij 

Werkblad (B) bij Les 
    
    

ZZZZet een et een et een et een cirkel omcirkel omcirkel omcirkel om    het het het het onderwerponderwerponderwerponderwerp

1. Papa kon vanmorgen niet 

2. Nu is hij in de hangaar 

3. Tijdens de pauze wordt

4. Er is een man aangevallen

5. Hij moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. 

6. Snel wordt het weer nagevraagd

7. Als de lucht dichttrekt 

8. Toch besluit papa om te 

9. Ik ben benieuwd met wat voor verhaal papa thuiskomt en of hij de gewonde man 

heeft kunnen meenemen

10. Drie uur later staat het vliegtuig weer aan de grond. 

11. Samen met mijn broertje Joël 

12. We zien de gewonde man.

13. Hij heeft een grote wond in zijn onderbeen. 

14. Voorzichtig wordt de man

neergezet.  

15. Tien minuten later zit 
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bij  

(B) bij Les 6 Groep 7-8 

onderwerponderwerponderwerponderwerp    en een en een en een en een streepstreepstreepstreep    onder onder onder onder het het het het werkwoordelijk gezegdewerkwoordelijk gezegdewerkwoordelijk gezegdewerkwoordelijk gezegde

vanmorgen niet vertrekken omdat het erg bewolkt was.  

hij in de hangaar aan het werk.  

wordt papa gebeld door de stripagent van het dorpje Daboto. 

aangevallen door een bosvarken. 

zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.  

nagevraagd, de lucht is halfbewolkt.  

Als de lucht dichttrekt is een landing bijna onmogelijk.  

papa om te vertrekken.  

benieuwd met wat voor verhaal papa thuiskomt en of hij de gewonde man 

heeft kunnen meenemen. 

het vliegtuig weer aan de grond.  

Samen met mijn broertje Joël rennen we naar het vliegtuig toe.  

de gewonde man. 

een grote wond in zijn onderbeen.  

de man uit het vliegtuig getild en op een hout

 de man in een taxi die hem naar het ziekenhuis brengt
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werkwoordelijk gezegdewerkwoordelijk gezegdewerkwoordelijk gezegdewerkwoordelijk gezegde    

omdat het erg bewolkt was.   

door de stripagent van het dorpje Daboto.  

benieuwd met wat voor verhaal papa thuiskomt en of hij de gewonde man 

 

en op een houten bank 

de man in een taxi die hem naar het ziekenhuis brengt.  
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Les 7 Rekenles ‘Medische Infrastructuur’ 

Deel 2 van de Leerlijn Medische Hulpverlening door MAF op Papoea. 

Doel: Doel: Doel: Doel:     

1. De leerlingen leren afstanden te bepalen met behulp van de schaal. De afstanden 

leren ze omzetten naar tijd voor verschillende voertuigen/snelheden. 

Dit doel sluit aan bij kerndoel 23 en 26. 
 

2. De leerlingen leren dat de medische infrastructuur op Papoea en de 

bereikbaarheid van medische zorg niet te vergelijken is met Nederland.     

Vliegtuigen zijn noodzakelijk om medische zorg te kunnen krijgen.    

    

De medische infrastructuur op Papoea is het tweede deel van het probleem 
waardoor hulpverlening door MAF noodzakelijk is. Het onderwijs, de armoede en 
de cultuur op Papoea zijn ook onderdeel van het probleem. Dit wordt echter niet 
behandeld in deze lesweek.  
    

TTTTijdsduur:ijdsduur:ijdsduur:ijdsduur:    

� 90 minuten     

    

Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:    

! Kopiëren van Werkblad bij Les 7 voor alle leerlingen 

! Zorg dat iedere leerling wat schrijfpapier heeft om notities te kunnen maken. 

! Deze rekenles vraagt behoorlijk veel inzicht. Daarom is in het lesschema de 

klassikale methode opgenomen. De les is evenzeer goed als PGO-les te gebruiken. 

Vorm dan groepjes en laat de leerlingen met vragen naar u toe komen. Laat ze 

vooral met elkaar puzzelen hoe deze les aan te pakken. U als leerkracht geeft 

sturing aan de groepjes wanneer ze erom vragen. Laat ze gerichte vragen stellen 

waaruit blijkt dat ze over mogelijk oplossingen hebben nagedacht.  

    

Materiaal:Materiaal:Materiaal:Materiaal:    

� Pagina 8 & 9 van het werkboekje 

� Spelposter  

� Liniaal 

� Schaal  

    

Benodigde Kennis:Benodigde Kennis:Benodigde Kennis:Benodigde Kennis:    

� Snelheid en tijd met elkaar vergelijken en rekensommen daarmee maken.    

� De les is tevens een oefening in onthouden en structureren van informatie. Alleen 

een som van snelheid en afstand is niet voldoende, vaak komt er nog iets extra bij.     
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Lesschema:Lesschema:Lesschema:Lesschema:    

    

10 10 10 10 minuten: minuten: minuten: minuten:     
Introductie 

    

Stel enkele verkennende vragen over de gezondheidszorg in Nederland.  

1. Waar staat het dichtstbijzijnde ziekenhuis? 

2. Wie gaat naar welke huisarts?  

3. Hoeveel verschillende huisartsen zijn er in jullie stad/dorp? 

4. Wat is het alarmnummer dat je moet bellen als er heeeel 

dringende nood is? (112 is het goede antwoord. 0800-8844 als 
het  niet zo dringend is) 

 

Laat de leerlingen zelfstandig de tekst lezen op pagina 8888  van het 

werkboekje 

 

75757575minutenminutenminutenminuten    
Informatie 

    

    

    

    
 

De opdrachten op PaginaPaginaPaginaPagina 9999 kunnen nu gemaakt worden.  

  

U kunt als leerkracht het beste de opdracht in delen knippen en per deel 

laten uitwerken. Neem na elke onderdeel de klas weer samen en 

evalueer de opdracht.  

1. Laat de leerlingen eerst de gegeven kilometers in Vliegtijd 

oprekenen (let op de 15 minuten extra)(let op de 15 minuten extra)(let op de 15 minuten extra)(let op de 15 minuten extra).  

2. Laat daarna de leerlingen de benodigde tijd uitrekenen voor 

alleen het helpen van de mensen. Het witte papier is nu 

grotendeels ingevuld.  

3. Gebruik vanaf nu ‘kladpapier’. Bedenk klassikaal de juiste 

volgorde van onderwerpen bij een medische safari (vliegen, 

opbouwen, mensen helpen, afbouwen, vliegen, opbouwen, 

mensen helpen, afbouwen, enz. enz.) 

4. Schrijf nu bij alle onderdelen van deze medische safari de 

benodigde tijd erachter.  

5. Daarna een kolom ‘cumulatief’ waarbij de minuten telkens 

opgeteld worden. Wanneer het maximaal aantal minuten is 

bereikt komt een streep en beginnen we weer vanaf ‘0’ te tellen. 

 

Antwoorden 
Per dag is 8:45 uur beschikbaar dat is (8*60) + 45 = 525 minuten                                                 
                                    CumulatiefCumulatiefCumulatiefCumulatief 
Dag 1:  Vliegen DBT 39 min.  33339999 

 Opbouwen 90 min. 129129129129 
 Mensen helpen 180 min.                                                                                                                                        309309309309   
 Afbouwen 60 min.  369369369369  
 Vliegen HIT 44 min.  413413413413 

 Opbouwen          90 min.                                                                                                                                        503503503503    

PS. Mensen helpen kan alleen in ‘alles of niets’. Bij een medische safari is 
er afgesproken wanneer de MAF komt, dus de mensen zijn er op die 
afgesproken dag. Niet een deel vandaag en een deel morgen.  
 
Dag 2: Mensen helpen    60 min. 60606060    

 Afbouwen 60 min.                                 120120120120      
 Vliegen POG 24 min. 144144144144  
 Opbouwen 90 min. 234234234234 
 Mensen helpen 90 min. 314314314314 
 Afbouwen 60 min. 374374374374 
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 Vliegen BGL 24 min. 398398398398  
 Opbouwen 90 min. 488488488488 
 
Dag 3: Mensen helpen 45 min. 45454545 
 Afbouwen 60 min. 105105105105 
 Vliegen ENA 30 min. 135135135135 
 Opbouwen 90 min. 222222225555 
 Mensen helpen 165min. 333399990000 
 Afbouwen 60 min. 444455550000 
 Vliegen Nabire 39 min. 444488889999  
PS. Vandaag blijven 36 minuten over. Dat betekent dat de aankomsttijd 
36 minuten eerder is dan het einde van de dag. Oftewel 14.45 – 36 
minuten. Aankomsttijd in Nabire 14.09. Maarten moet drie dagen zijn 
vader missen. De einddatum klopt dus precies. 
 

Wanneer de leerlingen klaar zijn met Pagina 9 dan kunnen ze verder 

gaan met het Werkblad bij Les 7. 

      

Wilt u erop toezien dat alle safari’s worden ingetekend in de Wilt u erop toezien dat alle safari’s worden ingetekend in de Wilt u erop toezien dat alle safari’s worden ingetekend in de Wilt u erop toezien dat alle safari’s worden ingetekend in de 
spelposter!spelposter!spelposter!spelposter!    Dit is namelijk nodig om het Dit is namelijk nodig om het Dit is namelijk nodig om het Dit is namelijk nodig om het MAF MAF MAF MAF spel spel spel spel (Les 19) (Les 19) (Les 19) (Les 19) goed te goed te goed te goed te 
kunnen spelen.kunnen spelen.kunnen spelen.kunnen spelen.    Ook de lijnen die op het werkblad staan aangegeven. Ook de lijnen die op het werkblad staan aangegeven. Ook de lijnen die op het werkblad staan aangegeven. Ook de lijnen die op het werkblad staan aangegeven.     
 

5 minuten5 minuten5 minuten5 minuten    
afronden 

Het punt dat de leerlingen moeten begrijpen is dat de medische 

infrastructuur / de gezondheidszorg in Papoea niet te vergelijken is met 

Nederland. 

 

Het werkblad is met name bedoeld om erover na te denken als je zelf 

naar de dokter moet, die 1. ver weg is, en 2. de wegen erg slecht zijn. 

Natuurlijk hoeven de mensen niet zo ver te lopen. Dat is ondoenlijk. 

Echter een dag lopen is in Papoea vrij normaal. Maar in medische nood 

telt iedere seconde. 

 

De medische infrastructuur is erg beperkt in Papoea. Dat is het tweede 
deel van het probleem van de medische hulpverlening door MAF op 
Papoea. 

 



 

 

Werkblad bij Les 

Medische Safari’s op Papoea

MAF BasisMAF BasisMAF BasisMAF Basis    Route:Route:Route:Route:    

NabireNabireNabireNabire    DBT 

Kilometers  

Vliegtijd  

Reistijd  

Lopen  

    

ManokwariManokwariManokwariManokwari    

 

KBR 

Kilometers  

Vliegtijd  

Reistijd  

Lopen  

 

Je snapt natuurlijk wel dat lopen niet doen is. Er zal ook niemand een medische safari 

gaan lopen alleen al om alle spullen die mee moeten. Maar soms heeft 

dat de wegen niet geschikt zijn voor de auto. Veel Papoeaas komen speciaal naar de 

medische safari en moeten daarvoor soms wel 6 uur lopen. Toch hebben ze het er voor 

over! Dat de dokters met de vliegtuigen van MAF naar de bergdorpen gaan i

belangrijk voor deze mensen.

    

Teken de volgende Medische Safari’s in de Poster.Teken de volgende Medische Safari’s in de Poster.Teken de volgende Medische Safari’s in de Poster.Teken de volgende Medische Safari’s in de Poster.

Timika – ENA – BGL – POG –

Wamena – LAN – KOB – MAM 

Wamena – KOR – LGD – OKS 

Wamena – NIP – LUB – KOR 

Shentani – LUB – NIP – LAN 

Merauke – KEI – SGO – BOM 

Deze lijnen heb je nodig voor het spelen van het spel op vrijdag.
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bij Les 7 

op Papoea: 

    

HIT POG BGL ENA

    

    

    

    

 

TES 

 

MOU 

  

  

  

  

Je snapt natuurlijk wel dat lopen niet doen is. Er zal ook niemand een medische safari 

gaan lopen alleen al om alle spullen die mee moeten. Maar soms heeft het zo geregend 

dat de wegen niet geschikt zijn voor de auto. Veel Papoeaas komen speciaal naar de 

medische safari en moeten daarvoor soms wel 6 uur lopen. Toch hebben ze het er voor 

over! Dat de dokters met de vliegtuigen van MAF naar de bergdorpen gaan i

belangrijk voor deze mensen. 

Teken de volgende Medische Safari’s in de Poster.Teken de volgende Medische Safari’s in de Poster.Teken de volgende Medische Safari’s in de Poster.Teken de volgende Medische Safari’s in de Poster.    

– HIT – Timika 

MAM – ILU – MUL – Wamena 

OKS – SIR – Wamena  

KOR – Wamena  

LAN –PAG – Shentani  

BOM – THM – Merauke  

Deze lijnen heb je nodig voor het spelen van het spel op vrijdag. 
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ENA Nabire 

  

  

  

  

 

Manokwari 

 

 

 

 

 

Je snapt natuurlijk wel dat lopen niet doen is. Er zal ook niemand een medische safari 

het zo geregend 

dat de wegen niet geschikt zijn voor de auto. Veel Papoeaas komen speciaal naar de 

medische safari en moeten daarvoor soms wel 6 uur lopen. Toch hebben ze het er voor 

over! Dat de dokters met de vliegtuigen van MAF naar de bergdorpen gaan is heel 



 

© 2010 MAF Nederland  

 

Les 8 Sociale Vaardigheden ‘Empathie’. 

Deel 2 in de leerlijn Sociale Vaardigheden -> Hulpvaardig zijn. 

Doel: Doel: Doel: Doel:     

1. Leerlingen leren door een rollenspel zich in te leven in een ander.  

Dit sluit aan  bij Kerndoel 34 en 37 
 

2. Leerlingen krijgen praktische tips om te vragen naar hulp of om hulp aan te 

bieden. 

 
In deel 1 van de leerlijn Sociale vaardigheden hebben de leerlingen geleerd om 
contact met elkaar te maken. Weliswaar in een andere taal, maar als het goed is 
hebben ze aangevoeld dat contact maken aandacht vraagt en motivatie. In deel 2 
van deze leerlijn leren de kinderen om na het contact ook te letten op de ander. 
Wat zijn de behoeften van de persoon tegenover mij? Als ik emoties zie, loop ik 
dan weg of ga ik vragen stellen? 

 

Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:    

� 45 minuten. 

 

VoorbereiVoorbereiVoorbereiVoorbereiding:ding:ding:ding:    

! U kent als leerkracht het beste de groep waar u voor staat. Het trainen van sociale 

vaardigheden vraagt om meer intrinsieke motivatie van de leerling dan het maken 

van rekensommen. De introductie en start van deze les zijn daarom belangrijk. De 

eerste verkenning kunt u misschien zelfs met de grootste ‘raddraaier’ van de klas 

doen, omdat hij of zij veel emoties laat zien, ze mogelijk goed kan herkennen bij 

zichzelf en/of verbaal kan maken.     

! Bepalend voor het succes van een rollenspel is het verbaal maken van emoties. Er 

moet een gesprek ontstaan tussen de twee spelers van het rollenspel. Soms is 

fantasie noodzakelijk en/of zelfkennis om het spel goed te kunnen spelen. Bent u 

niet overtuigd van het nut van rollenspellen gaat u dan een klassengesprek aan 

met de leerlingen over emoties en het omgaan ermee. Als leerlingen zelf emoties 

hebben, welke behoefte hebben ze dan (als iemand bang is, zoekt hij of zij 

veiligheid?). En hoe kun je de behoefte (h)erkennen en wat moet je dan doen?    

! Het oefenen met elkaar is net voor de middag pauze. Probeer de leerlingen te 

laten oefenen met het geleerde, maar geef ook de ruimte voor eigen invulling van 

de opdracht. Ontspannen omgaan met emoties is voor sommige misschien wel 

waardevoller dan ‘theoretische herhaling’. Sommigen zullen het spannend vinden 

iets van zichzelf te laten zien.    

    

NB.Voor de leerkracht van groep 8 is dit een leuke observatie opdracht in verband met 

de musical die u mogelijk aan het eind van het jaar gaat doen.    

    

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    

� geen    

    

Benodigde KennisBenodigde KennisBenodigde KennisBenodigde Kennis    

� Echte ‘kennis’ is niet nodig. Wel is het nodig om goed te kunnen observeren. 

Leerlingen moeten hele ‘gewone’ dingen kunnen benoemen (oogcontact 

bijvoorbeeld – is heel normaal maar om het ‘te zien’ is wat anders).        
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Lesschema:Lesschema:Lesschema:Lesschema:    

    

11115555    minuten:minuten:minuten:minuten:  
Introductie & 

Modelvoorbeeld 

    

Introduceer de les door een leerling een van onderstaande emoties 

te laten tonen of als u een emotie bij een leerling herkent, vraag er 

expliciet naar  

� Wat is er met je? Ik zie dat je …… 

 

Het ‘ik zie…’ is wat de kinderen ook zullen moeten leren. 
 

Rollenspel: 

Laat een leerling voordoen hoe hij of zij doet als hij of zij: 

1. Bang is 

2. Blij is 

3. Gelukkig is 

4. Boos is 

5. enz. 

 

Nagesprek:  

Vraag aan de anderen wat ze aan het gezicht zagen?  

(Ogen, wenkbrauwen, mond, neus) 
 

Vraag aan de anderen wat ze aan het lichaam zagen? 

(ineen gekrompen, bewegelijk, naar voren komend, rustig) 
 

15 minuten15 minuten15 minuten15 minuten: 
Ontwikkelen van 

verbale en 

imaginaire 

modellen 

    

Rollenspel: 

Laat één leerling één van de bovenstaande emoties kiezen en 

vraag een andere leerling om hierop te reageren. Speel het 

rollenspel meerdere keren en laat ze verschillende emoties 

kiezen. 

 

Nagesprek: 

Hoe reageerde de leerling op de emoties van de ander? 

(Stelde vragen of was geïnteresseerd waarom hij of zij zo deed. 
Gaf alleen zijn of haar mening of zei dat de ander ‘normaal 
moest doen’) 
(Vraag ook naar de gezichtsuitdrukkingen en lichaamshouding 
van de leerling die op de emoties reageert. Bijvoorbeeld, 
aanraken om gerust te stellen, bang kijkend voor de emoties, 
zegt niks, lacht mee.) 
 
Wat werkte het beste volgens de groep? 

 

Vraag ook aan de leerlingen die het rollenspel speelden wat zij 

ervan vonden? Welke vraag vond de ‘emotiespeler’ het meest 

prettig?  

 

Tip: Wees ook alert op hoe het gesprek wordt afgesloten. Probeert 
de ‘vragenspeler’ alleen de benodigde vragen te stellen of is hij of zij 
echt geïnteresseerd in de ander (‘jammer dat je boos bent’, ‘leuk 
voor je dat je blij bent’). 
 

z.o.z 
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15 minuten15 minuten15 minuten15 minuten  
Oefening in de 

praktijk. 

 

Geef leerlingen de gelegenheid om het geobserveerde gedrag zelf 

toe te passen in een rollenspel waarbij ze zelf kiezen voor een van 

de vier basisemoties. 

 



 



 

Les 9.1 Handvaardigheid 

Handvaardigheidles en aardrijkskunde over Papoea. 

Doel:Doel:Doel:Doel:    

1. Leerlingen ontwikkelen handvaardigheid en leren de werkelijkheid na te maken met 

andere dan de echte materialen.

Dit sluit aan bij Kerndoel 32 en 54
    

2. Leerlingen krijgen een beter begrip van de omstandigheden op Papoea.

 

Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:    

� 240 minuten (over twee dagen 

 

VoVoVoVoorbereiding:orbereiding:orbereiding:orbereiding:    

! Bedenk hoe u de maquette wilt laten maken 

(1 grote of meerdere kleine). Bedenk dat 

meerdere kleine ook meer voorbereiding 

vergen.  
1. Maak een groot gebied van Papoea

� Denk hierbij aan de verschillen op 
Papoea. Hoge bergen, 
kronkelende rivieren
moerassen met ondoordringbaar 
oerwoud. Dorpjes in het heel klein 
met een landingsbaantje vertellen het verhaal van Papoea en MAF.

2. Maak een dorp van Papoea
� De dorpjes zijn klein en vaak bevindt zich een landingsbaan dichtbij. In 

het dorp kan een situati
wordt geladen en naar het wachtende vliegtuig wordt gebracht. 

3. Maak een MAF Basis op Papoea
� De hangaar van MAF en de landingsbaan zijn van betere kwaliteit. Alles 

wat rondom een vliegtuig nodig is kan afgebe
Brandstoftonnen, lading en passagiers die te wachten staan. Natuurlijk 
mag de verkeerstoren niet ontbreken en wat te denken van allerlei 
vliegtuigen.

! Bekijk alle aangeleverde materialen en bedenk of u voldoende heeft om de 

maquette te maken 

    

Materiaal:Materiaal:Materiaal:Materiaal:    

� Kippengaas (voor een grote maquette

� Oude kranten 

� Behanglijm 

� Verf en kwasten voor het aanbrengen van kleur.

� Lijm voor het aanplakken van de huisjes en vliegtuigen.

� Bouwplaten zitten in de

worden ingekleurd. U kunt desgewenst de bouwplaten vergroten of verkleinen 

het juiste formaat.  
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Handvaardigheid ‘Maquette Papoea’

les en aardrijkskunde over Papoea.  

Leerlingen ontwikkelen handvaardigheid en leren de werkelijkheid na te maken met 

dan de echte materialen.    

Dit sluit aan bij Kerndoel 32 en 54    

Leerlingen krijgen een beter begrip van de omstandigheden op Papoea.

(over twee dagen te verdelen). 

Bedenk hoe u de maquette wilt laten maken 

of meerdere kleine). Bedenk dat 

meerdere kleine ook meer voorbereiding 

Maak een groot gebied van Papoea 
Denk hierbij aan de verschillen op 
Papoea. Hoge bergen, 
kronkelende rivieren  en 
moerassen met ondoordringbaar 
oerwoud. Dorpjes in het heel klein 
met een landingsbaantje vertellen het verhaal van Papoea en MAF.

Maak een dorp van Papoea 
De dorpjes zijn klein en vaak bevindt zich een landingsbaan dichtbij. In 
het dorp kan een situatie zich afspelen waarbij iemand in een ziekenauto 
wordt geladen en naar het wachtende vliegtuig wordt gebracht. 

Maak een MAF Basis op Papoea 
De hangaar van MAF en de landingsbaan zijn van betere kwaliteit. Alles 
wat rondom een vliegtuig nodig is kan afgebeeld worden. 
Brandstoftonnen, lading en passagiers die te wachten staan. Natuurlijk 
mag de verkeerstoren niet ontbreken en wat te denken van allerlei 
vliegtuigen. 

Bekijk alle aangeleverde materialen en bedenk of u voldoende heeft om de 

voor een grote maquette: minimaal 3x3 meter). 

Verf en kwasten voor het aanbrengen van kleur. 

Lijm voor het aanplakken van de huisjes en vliegtuigen. 

in deze Handleiding. Laat de huisjes eerst door de leerlingen 

. U kunt desgewenst de bouwplaten vergroten of verkleinen 

     Tips voor materialen z.o.z.Tips voor materialen z.o.z.Tips voor materialen z.o.z.Tips voor materialen z.o.z.
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Maquette Papoea’  

Leerlingen ontwikkelen handvaardigheid en leren de werkelijkheid na te maken met 

Leerlingen krijgen een beter begrip van de omstandigheden op Papoea.    

met een landingsbaantje vertellen het verhaal van Papoea en MAF. 

De dorpjes zijn klein en vaak bevindt zich een landingsbaan dichtbij. In 
e zich afspelen waarbij iemand in een ziekenauto 

wordt geladen en naar het wachtende vliegtuig wordt gebracht.  

De hangaar van MAF en de landingsbaan zijn van betere kwaliteit. Alles 
eld worden. 

Brandstoftonnen, lading en passagiers die te wachten staan. Natuurlijk 
mag de verkeerstoren niet ontbreken en wat te denken van allerlei 

Bekijk alle aangeleverde materialen en bedenk of u voldoende heeft om de 

Handleiding. Laat de huisjes eerst door de leerlingen 

. U kunt desgewenst de bouwplaten vergroten of verkleinen voor 

Tips voor materialen z.o.z.Tips voor materialen z.o.z.Tips voor materialen z.o.z.Tips voor materialen z.o.z.    
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Tips Tips Tips Tips voor voor voor voor materialen:materialen:materialen:materialen:    

� Voor bebossing kunt u mos of crêpepapier gebruiken. 

� Voor de landingsbanen kunt u met lijm zand op de maquette aanbrengen. 

� Van ijsstokjes kunnen leuke huisjes gemaakt worden. 

� Maak van cocktailprikkers en touw hekjes langs de huizen, hutjes en dergelijke. 

� Voor bootjes op de rivier kunt u ‘gevouwen vorm’ gebruiken. 

� Een föhn kan de lijm van de papier-maché sneller laten opdrogen. 

    

Benodigde Kennis:Benodigde Kennis:Benodigde Kennis:Benodigde Kennis:    

• De voorgaande lessen over Papoea en MAF zijn voldoende informatie. 
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Lesschema:Lesschema:Lesschema:Lesschema:    

    

IntroductieIntroductieIntroductieIntroductie    
10 minuten 

    

Leg uit wat de bedoeling is van de handvaardigheidles. 

 

Vorm groepen  van 3-6 personen. 

 
InformatieInformatieInformatieInformatie    
25 minuten 

    

Bespreek met elkaar waar de maquette aan zou moeten voldoen. 

Herhaal wat de leerlingen de eerste twee dagen hebben geleerd over 

Papoea. Laat de leerlingen zelf bedenken welke materialen ze willen 

gebruiken. 
 

Belangrijk is dat de leerlingen een goed plan hebben hoe het eruit 
moeten komen te zien. Een goede werkvorm is de ‘woordspin’. 
 
De WoordspinDe WoordspinDe WoordspinDe Woordspin    

Zet het woord ‘PAPOEA’ centraal op het bord. Laat de leerlingen alles 

noemen wat in ze opkomt als ze aan Papoea denken. Neem daarna 

ook ‘MAF’ en laat de leerlingen bedenken wat daarbij moet komen. 
 

De opdracht is om duidelijk te krijgen wat er allemaal gemaakt moet 
worden. Hieronder geef ik alvast enkele aspecten die zeker terug 
moeten komen: 
 

PAPOEA 

1. Oerwoud / jungle. 

2. Kronkelende rivieren 

3. Steile bergen 

4. Kleine dorpjes 

5. ‘armoedig’ (erg lastig om dat goed uit te beelden, maar er zullen 

allicht goede ideeën naar boven komen). 
 

MAF 

1. Vliegtuig 

2. Landingsbaan 

3. Hangaar 

4. Vracht of passagiers 

5. Ambulance 
 

Laat de leerlingen een plan bedenken hoe ze het gaan maken. De 

beschikbare materialen kunt u alvast laten zien. Laat leerlingen ook 

nieuwe ideeën van materialen naar voren brengen die u mogelijk de 

tweede keer kunt meebrengen. 
 

Tip: u kunt extra het filmpje over Papoea laten zien (MAF Gezin op 
Papoea). 

 

VerwerkingVerwerkingVerwerkingVerwerking    
170 minuten 

    

    

    

Laat de leerlingen onder uw toezicht het bedachte plan uitwerken.  

 

Kippengaas ‘vouwen’, papier-maché aanbrengen en drogen. Kleur 

aanbrengen kan mogelijk nog niet. Wel kunnen de leerlingen alvast 

met de huisjes en vliegtuigjes bezig gaan om die te maken en/of te 

kleuren. Op dag 2 wordt alles afgerond. 

 

OpruimenOpruimenOpruimenOpruimen  
30 minuten 

    

Houd rekening met opruimen op twee dagen. 
 
Presenteer de Maquette in de klas op de kijkavond. 
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Les 9.2 Handvaardigheid ‘Tekenen’.  

Tekenles over MAF op Papoea.  

Doel:Doel:Doel:Doel:    

1. Leerlingen ontwikkelen tekenvaardigheden door een postzegel of illustratie vanuit 
het werkboekje na te tekenen.     

Dit sluit aan bij Kerndoel 54  
    

2. Leerlingen verwerken wat ze over Papoea hebben geleerd.    
 

Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:    

� 60 minuten  

 

VoVoVoVoorbereiding:orbereiding:orbereiding:orbereiding:    

! Afhankelijk van welke vorm u kiest er is meer of minder voorbereiding nodig. 

o Houtskool tekenen. 
Omdat op Papoea veel met vuur gekookt wordt, is er veel houtskool 
beschikbaar. Kinderen op Papoea tekenen dan ook veel met houtskool. 

o Wasco tekenen 
o Potlood tekening 

! Gebruik fotomateriaal van MAF of vanuit het werkboekje voor leerlingen om na te 

tekenen.  
o Op deze manier leren ze nog beter en meer in detail naar Medische 
Hulpverleningsituaties te kijken.  

o Wanneer u de leerlingen een postzegel laat natekenen kunt u nogmaals de 
aandacht vragen voor de geldinzamelingsactie. 

 
Materiaal:Materiaal:Materiaal:Materiaal:    

� Tekenpapier (liefst groter dan A4)    
� Houtskool    
� Wasco    
� Potloden    
� Fotomateriaal MAF    
    

Benodigde Kennis:Benodigde Kennis:Benodigde Kennis:Benodigde Kennis:    

• geen 
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Lesschema:Lesschema:Lesschema:Lesschema:    

    

IntroductieIntroductieIntroductieIntroductie    
5 minuten 

    

Leg uit wat de bedoeling is van de handvaardigheidles. 

 

Natekenen van een situatie waar MAF medische hulp geeft. 
 

VerwerkingVerwerkingVerwerkingVerwerking    
45 minuten    

Laat de leerlingen de uitgekozen illustratie zo goed mogelijk 

natekenen. Geef ondertussen instructies over technieken en 

kleurgebruik. 

 

Afronden Afronden Afronden Afronden     
10minuten 

 

Eerst natuurlijk opruimen en daarna de tekeningen aan elkaar laten 

zien. 
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Les 9.3 Handvaardigheid ‘Ik ben een Papoea’.  

Uitdagende les voor een geweldige klassenfoto en herinnering aan de 

projectweek van MAF. 

Doel:Doel:Doel:Doel:    

1. Leerlingen ontwikkelen handvaardigheden door elkaar te schminken.     
Dit sluit aan bij Kerndoel 54    
    

2. Leerlingen worden sterk betrokken bij het onderwerp van de Projectweek.    
 

Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:    

� 90 minuten (+ 45 minuten op een andere dag (zodra de foto’s beschikbaar zijn)). 

 

VoVoVoVoorbereiding:orbereiding:orbereiding:orbereiding:    

! U heeft voldoende materialen nodig om te kunnen schminken. Laat, afhankelijk 

van de gebruikte materialen, de leerlingen een oud T-shirt meenemen waarop 

geknoeid mag worden. 
! Wanneer u de opdracht wilt uitbreiden kunt u denken aan haardracht (haarlak en 

kam nodig en/of pruiken) eventueel aan te vullen met oorbellen en neusringen. 

Ook kleding kan natuurlijk. Heeft u onvoldoende materialen voor meerdere 

leerlingen tegelijk laat dan telkens 1 leerling zich fotograferen. 
! De afwerking is natuurlijk ook belangrijk. Probeer de foto’s die u gemaakt heeft zo 

snel mogelijk klaar te laten zijn. Eventueel kunt de opdracht nog uitbreiden door 

de foto (van een individu) op een vel papier te plakken en de leerlingen 

steekwoorden over de projectweek te laten opschrijven (leuk, spannend, 

uitdagend, Papoea ). Het beste is dit dus te doen tegen het einde van de 

projectweek. Neem hiervoor dan 45 minuten. 
 

Instrueer de leerlingen dat ze niks aan hun ouders zeggen over deze activiteit. 
Zorg ervoor dat er niks meer zichtbaar is van de schmink wanneer de leerlingen 
naar huis gaan. Tijdens de kijkavond heeft u een leuke verrassing voor de ouders!!  
 

Materiaal:Materiaal:Materiaal:Materiaal:    

� Schmink in allerlei kleuren    
� Kwasten en sponzen voor het aanbrengen van de schmink    
� Eventueel een palet om kleuren te mengen.    
� Digitale fotocamera    
    

� Kijk goed op de verpakking van de schmink hoe deze het beste te verwijderen is. 
Gebruik een schort wanneer leerlingen hun gezicht wassen. Gebruik natte doekjes 
(babydoekjes) en zet een vuilnisemmer klaar waar alle doekjes in gegooid kunnen 
worden. Laat leerlingen niet tegelijk hun gezicht wassen, maar 1 voor 1 om 
gedrang te voorkomen.    
    

Benodigde Kennis:Benodigde Kennis:Benodigde Kennis:Benodigde Kennis:    

• geen 
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Lesschema:Lesschema:Lesschema:Lesschema:    

    

IntroductieIntroductieIntroductieIntroductie    
15 minuten 

    

Leg uit wat de bedoeling is van de handvaardigheidles. 

 

Leerlingen maken zich op en verkleden zich voor een groepsfoto of 
individuele foto als een echte Papoea. Fotomateriaal wordt bekeken en 
alle benodigde materialen worden klaargelegd.  
 
Maak groepjes van 2 of 3 waarbij telkens 1 persoon geschminkt wordt. 

 
VerwerkingVerwerkingVerwerkingVerwerking    
60 minuten    

Leerlingen voeren de opdracht uit. U houdt ondertussen in de gaten of 

er niet geklierd wordt met verf en schmink. U bent aanwezig met een 

digitale camera om de personen te fotograferen als ze gereed zijn. 

 

Als 1 leerling klaar is en gefotografeerd dan is de volgende aan de 
beurt. Laat iedere leerling zijn schmink wel ophouden zodat u aan het 
eind een leuke klassenfoto kunt maken. 
 

Afronden Afronden Afronden Afronden     
15minuten 

 

Laat de leerlingen zichzelf schoonmaken en de spullen opruimen. 
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Les 9.4 Handvaardigheid ‘Textiel verven’.  

Textiel verven op Indonesische wijze. 

Doel:Doel:Doel:Doel:    

1. Leerlingen ontwikkelen handvaardigheid door het kleuren van een stuk textiel op 

één van de twee aangegeven manieren (tie-dye en batikken).    

Dit sluit aan bij Kerndoel 54    
    

2. Leerlingen spelen met kleur en creativiteit.    

 

Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:    

� 60 minuten (tie-dye) of  

� 210 minuten (batikken) (verdeeld over drie lessen!!)  

 

VoVoVoVoorbereiding:orbereiding:orbereiding:orbereiding:    

! Op Internet en speciaal op Youtube zijn veel filmpjes van Batikken en Tie-dye te 

vinden. Overigens worden de benamingen nog wel eens door elkaar gehaald. 

Batikken is met vloeibaar was. Tie-dye is het binden van textiel van elastieken. 

! Het verven van kleren kan een lastige klus zijn tenzij u goed voorbereid bent. U 

instrueert de leerlingen wanneer zij mogen komen voor het verven en u houdt 

toezicht op de werkwijze van de leerlingen. Bent u met een klassenassistent dan 

heeft u een extra paar ogen om de leerlingen in de gaten te houden. U kunt ervoor 

kiezen om het verven zelf te doen. 
! Belangrijk is een plek om het textiel te kunnen laten drogen. 
! Zorg dat de leerlingen een wit T-shirt of textiel (kussensloop kan ook bijvoorbeeld) 

meenemen. Het hoeft niet nieuw te zijn.  
! Zorg dat u alle materialen en gereedschap heeft, maak een plan waardoor alle 

leerlingen bij de materialen kunnen die ze nodig hebben en niet gaan dringen. 
! Lees de beschrijving bij de te gebruiken kleurstof goed door en als u de les gaat 

geven maak de kleurstof(fen) gereed. Zorg dat het uitlekken van het textiel 

mogelijk is. 
 

Materiaal:Materiaal:Materiaal:Materiaal:    

� Wit stuk Textiel    

� Elastieken, touw, knikkers, knijpers, paperclips    

� Plastic handschoenen voor ieder die met de verf gaat werken     

� Kleurstof ( geel, rood en blauw voor batikken, tie-dye maakt niet uit )    

� 2 pannen (benodigd voor het kleurenbad)    

� Spoelbak met stromend water om het textiel uit te spoelen    

� Minimaal 1 pan extra voor batikken    

� Veel was    

� Verwarmingsbron voor de warme en dus vloeibare was     

� Schenkkannetje om de was op het textiel aan te brengen.    

� Zout (voor de kleurstof)    

� Houten lepel    

� Plastic zak of droogruimte voor het geverfde textiel    

    

Benodigde Kennis:Benodigde Kennis:Benodigde Kennis:Benodigde Kennis:    

• geen  
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Lesschema:Lesschema:Lesschema:Lesschema:    

    

IntroductieIntroductieIntroductieIntroductie    
15 minuten -  

25 minuten (b) 

    

Leg uit wat de handvaardigheid les gaat worden 

 

Tie-dye (tie = vastbinden en dye = verven van stof) is een techniek 

waarbij de stof op verschillende manier word vastgebonden en daarna 

wordt geverfd. De kleine materialen als knikkers kunnen in de stof 

worden vastgebonden, de andere materialen als knijpers, paperclips en 

vooral de elastieken zijn er om vast te binden. Zorg dat het vastbinden 

heel erg goed gedaan wordt. Zo niet, dan is het effect minder. 

 

Op Youtube zijn verschillende manieren te zien van knopen en verven. 
Leg verschillende methoden uit zodat de leerlingen kunnen kiezen 
welke kleureffecten ze op hun stuk textiel willen. 
 

Batikken is een techniek waarbij met was het verven van de stof wordt 

tegengegaan. Waar was zit, komt geen kleur. Batikken is ook een vorm 

van mengen van kleuren op het textiel. Waar al een kleur zit en waar 

geen was zit, vermengen de kleuren van de reeds zittende kleur en van 

het kleurbad. 

De methode van kleuren is van licht naar donker met de primaire 

kleuren (1ste geel, 2de rood en als laatste blauw). Oranje (geel en rood), 

groen (geel en blauw), paars (rood en blauw) en bruin (oranje en 

blauw)) zijn dus ook mogelijk. 

 

Laat de leerlingen nadenken over een tekening op hun stuk textiel. Ze 
moeten niet te gedetailleerd zijn, maar liever wat grove stukken. U kunt 
een voorbeeld geven van een vliegtuig om na te tekenen met de 
kleuren erin. U kunt op stevig karton een mal maken van het vliegtuig. 
 

VerwerkingVerwerkingVerwerkingVerwerking    
40 minuten -  

60 minuten (b)     

    

De leerlingen gaan aan de slag met hun stuk textiel.  

 

TieTieTieTie----dye:dye:dye:dye: Leerlingen knopen hun stuk textiel op verschillende manieren 

om de effecten ervan te leren kennen.  
 
Batikken:Batikken:Batikken:Batikken: Ze kunnen de tekening alvast op hun stuk textiel maken met 

potlood of houtskool (dat verdwijnt na het verven). Ze moeten ook 

aangeven welke kleur het stukje moet hebben (bijv. G = geel, O = 

oranje, R = rood, enz. enz.).  

 

* Alles wat deze keer niet geverfd moet worden,  daar moet was op het 

textiel zitten. * 

 

LET OP: het hele stuk textiel kan in de was gezet worden om het wit te 
laten, maar dat is niet aan te raden. Het stuk textiel wordt dan in ieder 
geval bruin, met uitzondering van de tekening. Dit bespaart u een hoop 
tijd om telkens de overgebleven was uit het stuk textiel te verwijderen. 
Laat een extra wasrand om de tekening zetten om een kader te 
creëren.  
 
De opdracht voor de leerlingen is natuurlijk om goed na te denken 
over de kleur die ze willen hebben en hoe ze die krijgen. Voor oranje 
moet ook eerst geel gebruikt worden bijv..   
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Wanneer de leerlingen klaar zijn geven ze dat aan. U roept hen één 

voor één bij u, bij het verfbad. Voor het tie-dye hoeft u in principe 

maar 1 kleur beschikbaar te hebben. Voor het batikken moet u het 

eerste bad met de kleur geel doen. 

 

Als het textiel voor de beschrijving bij de kleurstof goed geverfd is, 

moet het uit het verfbad gehaald worden. Eerst doet degene met de 

handschoenen het textiel goed uitspoelen in de spoelbak, daarna 

wordt het in een plastic zak of naar een speciale ruimte gebracht om te 

drogen.  

 

Voor de methode tietietietie----dyedyedyedye bent u nu klaar. Als het textiel droog is, 
kunnen de leerlingen het textiel ontdoen van alle knopen.  
 
Voor de methode batikkenbatikkenbatikkenbatikken, bent u nog niet klaar. De was zal nu uit het 
textiel gehaald moeten worden. Dat kan door met een (oud) strijkijzer 
de was te verwarmen. Tussen het strijkijzer en de was zit of 
toiletpapier, of krantenpapier wat goed absorbeert. Leg ook onder het 
textiel absorberend papier om te voorkomen dat de was de 
ondergrond vies maakt. 
 
Herhaal vanaf het * het hele proces nog twee keer. Het volgende 

kleurbad is rood en daarna is het blauw. U moet dus rekening houden 

met drie keer was aanbrengen, drie keer droogtijd en drie keer was 

verwijderen. 

 
Het verfbad wordt nu rood dus de aan te brengen kleur is oranje (op 
geel) en rood (op wit). Voorbereid kan worden de kleur paars (blauw 
op rood bij het hierop volgende kleurbad), enz. enz. 
 
TIP: Het verwijderen van de was kan pas als het textiel droog is. De 60 
minuten die voor deze keer staan is dus tekening ontwerpen, 1ste keer 
was aanbrengen,  1ste keer kleuren en drogen. De tweede les is was 
verwijderen, nieuwe was aanbrengen, 2de keer kleuren en drogen. Voor 
derde les geld hetzelfde. 
 

Afronden Afronden Afronden Afronden     
5minuten -  

 

Opruimen!! 
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Dagschema Woensdag 

De Bijbelse Opdracht aan iedereen. 

VoorbeeldtVoorbeeldtVoorbeeldtVoorbeeldtijdijdijdijd    LesLesLesLes    VoorbereidingVoorbereidingVoorbereidingVoorbereiding    

 8.30-9.00 Dagopening U volgt de eigen methode of 

combineert de dagopening met Les 10 

 9.00-9.45 Les 10 Godsdienst Vermenigvuldig Werkblad bij Les 10 

9.45-10.00 Pauze  

10.00-10.45 Les 11 Taalles Oefenpapier voor het vormen van een 

eigen mening over de inhoud van Les 

10 

10.45-11.30 Les 12 Sociale Vaardigheden  

11.30-12.15 Les 13 Muziekles CD Speler & CD uit de handleiding 

 

Voor Les 13 heeft u de CD nodig vanuit de Handleiding. Deelt u de handleiding met 

collega’s maak dan een afspraak over het gebruik van de CD. U kunt kiezen om de 

muziekles voorafgaand aan les 11 en 12 te geven, tussen les 11 en 12 in, of na de lessen 11 

en 12. 

 

 

 

 



 

Les 10 Godsdienst

Godsdienstles die de kern vormt van het werk van MAF op Papoea

Les is voor de leerlingen een basis voor zingeving 

vaardigheden. 

Doel: Doel: Doel: Doel:     

1. De leerlingen leren verbanden te zien tussen het werk van MAF en de Bijbelse 

opdracht daarvoor.  
Dit sluit aan bij Kerndoel 38

 

2. De leerlingen krijgen een modelvoorbeeld van iemand die zijn leven en zijn werk 

in dienst van het Koninkri

 

Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:    

� 45 minuten. 

 

Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:    

! Wanneer u deze opdracht met de dagopening wil

nagesprek goed voor 

richting geven die u wilt).

! Vermenigvuldigen van het werkblad voor alle leerlingen.

 

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    

� Werkblad bij Les 8    

    

Benodigde KennisBenodigde KennisBenodigde KennisBenodigde Kennis    

� Verbanden vinden vraagt om wat complexere denkprocessen. Het zal niet even 

makkelijk zijn voor iedere 

minder sturing aan het vinden van de verbanden en overeenkomsten.

 

Extra:Extra:Extra:Extra:    

� Combineer deze opdracht met de dagopening. U kunt uitgebreider het nagesprek 

voeren. Neemt u zelf even de tijd o

voor te bereiden zodat u het nagesprek beter kunt voeren. 

Welk ‘punt’ zou u willen maken bij de 
leerlingen laten geven? 
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Godsdienst ‘De Barmhartige Samaritaan

Godsdienstles die de kern vormt van het werk van MAF op Papoea

e leerlingen een basis voor zingeving en norm voor sociale 

De leerlingen leren verbanden te zien tussen het werk van MAF en de Bijbelse 

Dit sluit aan bij Kerndoel 38 

De leerlingen krijgen een modelvoorbeeld van iemand die zijn leven en zijn werk 

in dienst van het Koninkrijk van God wil besteden.  

Wanneer u deze opdracht met de dagopening wil combineren, bereid dan het 

 (met de vragen die u voorbereid kunt u het gespr

richting geven die u wilt).    

Vermenigvuldigen van het werkblad voor alle leerlingen.    

Verbanden vinden vraagt om wat complexere denkprocessen. Het zal niet even 

makkelijk zijn voor iedere leerling. Afhankelijk van de groep geeft u 

aan het vinden van de verbanden en overeenkomsten.

Combineer deze opdracht met de dagopening. U kunt uitgebreider het nagesprek 

voeren. Neemt u zelf even de tijd om de vragen en eventuele extra vragen goed 

voor te bereiden zodat u het nagesprek beter kunt voeren.     

Welk ‘punt’ zou u willen maken bij de een vraag. Welke antwoorden wilt u de 
leerlingen laten geven? En welke vragen heeft u daar dan voor nodig.
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De Barmhartige Samaritaan’. 

Godsdienstles die de kern vormt van het werk van MAF op Papoea. De 

en norm voor sociale 

De leerlingen leren verbanden te zien tussen het werk van MAF en de Bijbelse 

De leerlingen krijgen een modelvoorbeeld van iemand die zijn leven en zijn werk 

combineren, bereid dan het 

(met de vragen die u voorbereid kunt u het gesprek de juiste 

Verbanden vinden vraagt om wat complexere denkprocessen. Het zal niet even 

geeft u meer of 

aan het vinden van de verbanden en overeenkomsten.    

Combineer deze opdracht met de dagopening. U kunt uitgebreider het nagesprek 

agen en eventuele extra vragen goed 

elke antwoorden wilt u de 
En welke vragen heeft u daar dan voor nodig.    



 

    

LesLesLesLesschema:schema:schema:schema:    

    

10101010    minutenminutenminutenminuten    
Introductie 

 

Vertel het verhaal van de Barmhartige Samaritaan (Lukas 10:25

 

5555    minutenminutenminutenminuten::::  
Modelvoorbeeld 

    

Lees het verhaal van vandaag. (Individueel of klassikaal) 

 

Het gesprek van Maarten met zijn vader is bedoeld als een 
presentatie van een ‘
over zijn motivatie om dit werk te doen. De 
hieraan spiegelen en/of zullen zich een mening moeten vormen 
over dit ‘model’.
 

15151515minutenminutenminutenminuten: 
Ontwikkelen van 

verbale en 

imaginaire 

modellen 

    

Laat de leerlingen het werkblad maken met de volgende instructie:

 

‘In het gesprek van Maarten met zijn vader zitten overeenkomsten 

met het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Weet jij welke?

 

Laat de leerlingen individueel 
overeenkomsten. 
 

Behandel klassikaal de overeenkomsten die door de leerlingen zijn 

gevonden. U kunt nu goed van de gelegenheid gebruik maken om 

de betekenis van het Bijbelverhaal duidelijk te maken. 

 

1. God dienen boven alles en je naaste als jezelf

2. Je naaste is ieder mens

3. De priester 

4. Ontferming is kijken door Gods ogen naar mensen

5. Zorg aanbieden is doen wat je kunt voor een ander 

(in tegens

 

Dit zijn de voorwaarden voor het model, zoals we ook voorwaarden 
voor een goed gesprek hebben gezien in Les 4. ‘De priester 
mens niet’, is wat met name is geoefend bij Les 7  (empathie 
zie je?). 
 

10 10 10 10 minutenminutenminutenminuten    
Mentale 

herhaling. 

    

Stel de volgende vragen aan de klas aan de hand van de 

overeenkomsten:

 

1. God dienen => Betekent het dat jij ook naar Papoea moet?
2. Je naaste => Wie is jouw naaste? 
3. De priester => Wat doe jij als iemand hulp nodig heeft?
4. Ontfermin

niet helpen?
5. Zorg aanbieden => Moet iedereen dan eten en drinken naar 

arme landen gaan brengen? Wat kun jij doen voor iemand 
die in nood is?

 

(U zou kunnen verwijzen naar de geldinzamelingsactie met de 
stickers) 
 

© 2010 MAF Nederland 

 

Vertel het verhaal van de Barmhartige Samaritaan (Lukas 10:25

Lees het verhaal van vandaag. (Individueel of klassikaal) 

Het gesprek van Maarten met zijn vader is bedoeld als een 
presentatie van een ‘voorbeeldmodel’. De vader van Maarten vertelt 
over zijn motivatie om dit werk te doen. De leerlingen kunnen zich 
hieraan spiegelen en/of zullen zich een mening moeten vormen 
over dit ‘model’. 

Laat de leerlingen het werkblad maken met de volgende instructie:

In het gesprek van Maarten met zijn vader zitten overeenkomsten 

met het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Weet jij welke?

Laat de leerlingen individueel 10 minuten zoeken naar 
overeenkomsten. (zie ook nakijkblad bij Werkblad bij Les 8

Behandel klassikaal de overeenkomsten die door de leerlingen zijn 

U kunt nu goed van de gelegenheid gebruik maken om 

s van het Bijbelverhaal duidelijk te maken.  

God dienen boven alles en je naaste als jezelf 

Je naaste is ieder mens 

De priester ziet de mens niet 

Ontferming is kijken door Gods ogen naar mensen

Zorg aanbieden is doen wat je kunt voor een ander 

(in tegenstelling tot ego-centrisch leven) 

de voorwaarden voor het model, zoals we ook voorwaarden 
voor een goed gesprek hebben gezien in Les 4. ‘De priester 
mens niet’, is wat met name is geoefend bij Les 7  (empathie 

Stel de volgende vragen aan de klas aan de hand van de 

overeenkomsten: 

God dienen => Betekent het dat jij ook naar Papoea moet?
Je naaste => Wie is jouw naaste?  
De priester => Wat doe jij als iemand hulp nodig heeft?
Ontferming => Wat is het verschil tussen iemand helpen en 
niet helpen? 
Zorg aanbieden => Moet iedereen dan eten en drinken naar 
arme landen gaan brengen? Wat kun jij doen voor iemand 
die in nood is? 

U zou kunnen verwijzen naar de geldinzamelingsactie met de 
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Vertel het verhaal van de Barmhartige Samaritaan (Lukas 10:25-37) 

Lees het verhaal van vandaag. (Individueel of klassikaal)  

Het gesprek van Maarten met zijn vader is bedoeld als een 
model’. De vader van Maarten vertelt 

eerlingen kunnen zich 
hieraan spiegelen en/of zullen zich een mening moeten vormen 

Laat de leerlingen het werkblad maken met de volgende instructie: 

In het gesprek van Maarten met zijn vader zitten overeenkomsten 

met het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Weet jij welke?’ 

akijkblad bij Werkblad bij Les 8) 

Behandel klassikaal de overeenkomsten die door de leerlingen zijn 

U kunt nu goed van de gelegenheid gebruik maken om 

 

Ontferming is kijken door Gods ogen naar mensen 

Zorg aanbieden is doen wat je kunt voor een ander  

de voorwaarden voor het model, zoals we ook voorwaarden 
voor een goed gesprek hebben gezien in Les 4. ‘De priester ziet de 
mens niet’, is wat met name is geoefend bij Les 7  (empathie – wat 

Stel de volgende vragen aan de klas aan de hand van de 

God dienen => Betekent het dat jij ook naar Papoea moet? 

De priester => Wat doe jij als iemand hulp nodig heeft? 
g => Wat is het verschil tussen iemand helpen en 

Zorg aanbieden => Moet iedereen dan eten en drinken naar 
arme landen gaan brengen? Wat kun jij doen voor iemand 

U zou kunnen verwijzen naar de geldinzamelingsactie met de 

z.o.z 



 

5555    minutminutminutminutenenenen  
Afronden 

    

Rond de les af door alvast te wijzen op de vervolg opdracht:

 

Straks mag jij in een brief schrijven wat je ervan vindt dat de vader 
van Maarten in Papoea voor MAF werkt. 
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Rond de les af door alvast te wijzen op de vervolg opdracht:

Straks mag jij in een brief schrijven wat je ervan vindt dat de vader 
van Maarten in Papoea voor MAF werkt.  
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Rond de les af door alvast te wijzen op de vervolg opdracht: 

Straks mag jij in een brief schrijven wat je ervan vindt dat de vader 
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Lukas 10: 25- 37 
En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, 

Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat 

doende zal ik het eeuwige leven beërven?  

En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet 

geschreven? Hoe leest gij?  

En hij, antwoordende, zeide: Gij zult de 

Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, 

en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, 

en uit geheel uw verstand; en uw naaste als 

uzelf.  

En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht 

geantwoord; doe dat, en gij zult leven.  

Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, 

zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste?  

En Jezus, antwoordende, zeide: Een zeker 

mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en 

viel onder de moordenaars, die, hem ook 

uitgekleed, en daarbij zware slagen gegeven 

hebbende, heengingen, en hem half dood lieten 

liggen.  

En bij geval kwam een zeker priester 

dezelfde weg af, en hem ziende, ging hij 

tegenover hem voorbij.  

En evenzo ook een Leviet, toen hij was bij die 

plaats, kwam hij, en zag hem, en ging tegenover 

hem voorbij.  

Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam 

omtrent hem, en hem ziende, werd hij met 

innerlijke ontferming bewogen.  

En hij, tot hem gaande, verbond zijn 

wonden, daarin olie en wijn gietende; en hem 

op zijn eigen beest heffende, voerde hem in de 

herberg en verzorgde hem.  

En de volgende dag weggaande, reikte hij 

twee penningen uit, en gaf ze aan de waard, en 

zeide tot hem: Draag zorg voor hem; en zo wat 

gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik 

u teruggeven, als ik weerkom.  

Wie dan van deze drie dunkt u de naaste 

geweest te zijn van hem, die onder de 

moordenaars gevallen was?  

En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem 

gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga 

heen, en doe gij evenzo.  
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Lukas 10: 25- 37 
En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, 

Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat 

doende zal ik het eeuwige leven beërven?  

En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet 

geschreven? Hoe leest gij?  

En hij, antwoordende, zeide: Gij zult de 

Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, 

en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, 

en uit geheel uw verstand; en uw naaste als 

uzelf.  

En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht 

geantwoord; doe dat, en gij zult leven.  

Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, 

zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste?  

En Jezus, antwoordende, zeide: Een zeker 

mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en 

viel onder de moordenaars, die, hem ook 

uitgekleed, en daarbij zware slagen gegeven 

hebbende, heengingen, en hem half dood lieten 

liggen.  

En bij geval kwam een zeker priester 

dezelfde weg af, en hem ziende, ging hij 

tegenover hem voorbij.  

En evenzo ook een Leviet, toen hij was bij die 

plaats, kwam hij, en zag hem, en ging tegenover 

hem voorbij.  

Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam 

omtrent hem, en hem ziende, werd hij met 

innerlijke ontferming bewogen.  

En hij, tot hem gaande, verbond zijn 

wonden, daarin olie en wijn gietende; en hem 

op zijn eigen beest heffende, voerde hem in de 

herberg en verzorgde hem.  

En de volgende dag weggaande, reikte hij 

twee penningen uit, en gaf ze aan de waard, en 

zeide tot hem: Draag zorg voor hem; en zo wat 

gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik 

u teruggeven, als ik weerkom.  

Wie dan van deze drie dunkt u de naaste 

geweest te zijn van hem, die onder de 

moordenaars gevallen was?  

En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem 

gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga 

heen, en doe gij evenzo.  
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Lukas 10: 25- 37 
En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te 

verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen 

om het eeuwige leven te beërven?  

En Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet 

geschreven? Hoe leest gij?  

Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, 

uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met 

geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met 

geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.  

En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist 

geantwoord; doe dat en gij zult leven.  

Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zeide 

tot Jezus: En wie is mijn naaste?  

Daarop hernam Jezus en zeide: Een zeker 

mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en 

viel in de handen van rovers, die hem niet alleen 

uitschudden, maar ook slagen gaven en 

weggingen, terwijl zij hem halfdood lieten 

liggen.  

Bij geval daalde een priester af langs die 

weg; en deze zag hem, doch ging aan de 

overzijde voorbij.  

Evenzo ging ook een Leviet langs die plaats, 

en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij.  

Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam 

in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij 

met ontferming bewogen.  

En hij ging naar hem toe, verbond zijn 

wonden, goot er olie en wijn op; en hij zette 

hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een 

herberg en verzorgde hem.  

En de volgende dag stelde hij de waard twee 

schellingen ter hand en zeide: Verzorg hem en 

mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u 

vergoeden, op mijn terugreis.  

Wie van deze drie dunkt u, dat de naaste 

geweest is van de man, die in handen der rovers 

was gevallen? Hij zeide: Die hem barmhartigheid 

bewezen heeft. En Jezus zeide tot hem: Ga 

heen, doe gij evenzo.  
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Lukas 10: 25- 37 
En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te 

verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen 

om het eeuwige leven te beërven?  

En Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet 

geschreven? Hoe leest gij?  

Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, 

uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met 

geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met 

geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.  

En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist 

geantwoord; doe dat en gij zult leven.  

Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zeide 

tot Jezus: En wie is mijn naaste?  

Daarop hernam Jezus en zeide: Een zeker 

mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en 

viel in de handen van rovers, die hem niet alleen 

uitschudden, maar ook slagen gaven en 

weggingen, terwijl zij hem halfdood lieten 

liggen.  

Bij geval daalde een priester af langs die 

weg; en deze zag hem, doch ging aan de 

overzijde voorbij.  

Evenzo ging ook een Leviet langs die plaats, 

en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij.  

Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam 

in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij 

met ontferming bewogen.  

En hij ging naar hem toe, verbond zijn 

wonden, goot er olie en wijn op; en hij zette 

hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een 

herberg en verzorgde hem.  

En de volgende dag stelde hij de waard twee 

schellingen ter hand en zeide: Verzorg hem en 

mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u 

vergoeden, op mijn terugreis.  

Wie van deze drie dunkt u, dat de naaste 

geweest is van de man, die in handen der rovers 

was gevallen? Hij zeide: Die hem barmhartigheid 

bewezen heeft. En Jezus zeide tot hem: Ga 

heen, doe gij evenzo.  
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Lukas 10: 25- 37 
Er kwam een wetgeleerde die hem op de 

proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat 

moet ik doen om deel te krijgen aan het 

eeuwige leven?’  

Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet 

geschreven? Wat leest u daar?’  

De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, 

uw God, lief met heel uw hart en met heel uw 

ziel en met heel uw kracht en met heel uw 

verstand, en uw naaste als uzelf.’  

‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen 

hem. ‘Doe dat en u zult leven.’  

Maar de wetgeleerde wilde zich 

rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn 

naaste?’  

Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er 

was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho 

reisde en onderweg werd overvallen door 

rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem 

mishandelden en hem daarna halfdood 

achterlieten.  

Toevallig kwam er een priester langs, maar 

toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met 

een boog om hem heen.  

Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het 

zien van het slachtoffer liep ook hij met een 

boog om hem heen.  

Een Samaritaan echter, die op reis was, 

kreeg medelijden toen hij hem zag liggen.  

Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie 

en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij 

zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem 

naar een logement, waar hij voor hem zorgde.  

De volgende morgen gaf hij twee denarie 

aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u 

meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn 

terugreis vergoeden.”  

Wie van deze drie is volgens u de naaste 

geworden van het slachtoffer van de rovers?’  

De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden 

met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen 

hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’ 
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Lukas 10: 25- 37 
Er kwam een wetgeleerde die hem op de 

proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat 

moet ik doen om deel te krijgen aan het 

eeuwige leven?’  

Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet 

geschreven? Wat leest u daar?’  

De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, 

uw God, lief met heel uw hart en met heel uw 

ziel en met heel uw kracht en met heel uw 

verstand, en uw naaste als uzelf.’  

‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen 

hem. ‘Doe dat en u zult leven.’  

Maar de wetgeleerde wilde zich 

rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn 

naaste?’  

Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er 

was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho 

reisde en onderweg werd overvallen door 

rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem 

mishandelden en hem daarna halfdood 

achterlieten.  

Toevallig kwam er een priester langs, maar 

toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met 

een boog om hem heen.  

Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het 

zien van het slachtoffer liep ook hij met een 

boog om hem heen.  

Een Samaritaan echter, die op reis was, 

kreeg medelijden toen hij hem zag liggen.  

Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie 

en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij 

zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem 

naar een logement, waar hij voor hem zorgde.  

De volgende morgen gaf hij twee denarie 

aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u 

meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn 

terugreis vergoeden.”  

Wie van deze drie is volgens u de naaste 

geworden van het slachtoffer van de rovers?’  

De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden 

met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen 

hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’ 



 

Les 11 Taalles

Taalles waarbij de leerlingen een brief schrijven

de vorige les en vormen hun mening over de 

zending. 

Doel: Doel: Doel: Doel:     

1. Leerlingen schrijven een goede Nederlandse brief.

Dit sluit aan bij Kerndoel 5 en 8.
 

2. Leerlingen verwerken les 

gepresenteerde voorbeeld

gestimuleerd. 
 

Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:    

� 45 minuten. 

 

Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:    

!  Uitdelen van oefenpapier (niet bijgevoegd in het lespakket).

 

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    

� Pagina 14 van het werkboekje om de goede brief in over te nemen.

    

Benodigde KennisBenodigde KennisBenodigde KennisBenodigde Kennis    

� Benodigde kennis is niet echt 

vormt de uitdaging. Probeer de leerlingen die het lastig vinden op weg te helpen. 

De ‘truc’ is het gevoel over een bepaald onderwerp verbaal leren maken. Stimuleer 

leerlingen om hun gedachten en gevoelens onder

niet om het verhaal dat ze schrijven, maar om hun mening.
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Taalles ‘Brief Schrijven’. 

Taalles waarbij de leerlingen een brief schrijven. Ze verwerken hiermee 

de vorige les en vormen hun mening over de Bijbelse opdracht voor 

Leerlingen schrijven een goede Nederlandse brief. 
Dit sluit aan bij Kerndoel 5 en 8. 

Leerlingen verwerken les 10 door middel van deze brief. Meningvorming over het 

voorbeeldmodel in les 10 wordt door middel van deze les 

Uitdelen van oefenpapier (niet bijgevoegd in het lespakket).    

van het werkboekje om de goede brief in over te nemen.

Benodigde kennis is niet echt noodzakelijk. Het vormen van een eigen mening 

vormt de uitdaging. Probeer de leerlingen die het lastig vinden op weg te helpen. 

De ‘truc’ is het gevoel over een bepaald onderwerp verbaal leren maken. Stimuleer 

leerlingen om hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Het gaat 

niet om het verhaal dat ze schrijven, maar om hun mening.    
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. Ze verwerken hiermee 

Bijbelse opdracht voor 

door middel van deze brief. Meningvorming over het 

van deze les 

van het werkboekje om de goede brief in over te nemen.    

noodzakelijk. Het vormen van een eigen mening 

vormt de uitdaging. Probeer de leerlingen die het lastig vinden op weg te helpen. 

De ‘truc’ is het gevoel over een bepaald onderwerp verbaal leren maken. Stimuleer 

woorden te brengen. Het gaat 



 

    

Lesschema:Lesschema:Lesschema:Lesschema:    

    

10101010    minutenminutenminutenminuten    
Introductie 

 

Deze les mag op verschillende manier

leerlingen zelf bepalen aan wie ze de brief richten:

1.1.1.1. De vader vanDe vader vanDe vader vanDe vader van

omdat hij piloot is en werkt in het Koninkrijk van God 

=> Leerlingen denken na over ‘leven en werken voor God’

Misschien hebben ze wel veel respect voor de vader van 

Maarten,

2.2.2.2. Aan MaartenAan MaartenAan MaartenAan Maarten

omdat hij niet in Nederland woont 

=> leerlingen denken na over ‘uitgezonden zijn’

kunnen dat ze het helemaal hen helemaal niet leuk lijkt dat je 

mee moet met je vader op uitz

3.3.3.3. Aan ‘zichzelf’Aan ‘zichzelf’Aan ‘zichzelf’Aan ‘zichzelf’

ze schrijven een br

=> Leerlingen denken na over beide aspecten. Uitgezonden 

zijn en niet in Nederland wonen.

willen?

 

‘Het oefenpapier is om eerst

precies weet wat je wilt schrijven in de brief dan pak je 

werkboekje en schrijf je daarin netjes je brief aan de vader van 

Maarten.’ 

 
Tip: Wanneer u het nodig acht, kunt u de groep klassikaal wat ideeën 
laten noemen over wat er in de brief zou kunnen komen te staan. 
Laat de kinderen verder de brief 
schrijven. 
 

Tip: Als u weet dat er goed schrijftalent in de klas zit, kunt u alvast 
aangeven dat de mooiste brief wordt opgestuurd naar een 
Internationaal Stafgezin. 
 

25 minuten25 minuten25 minuten25 minuten 
Informatie 

Schrijven van de brief.

 

Loop door de klas om de leerlingen die het nodig hebben te 

ondersteunen. 

Eventueel kunnen ze vragen stellen om hun gedachten meer vorm 

te geven. 

 

10 minuten10 minuten10 minuten10 minuten    
afronden 

Afronden van de brief:

 

Is er iemand die zijn of haar brief wil voorlezen?
 
Of geef iemand een beurt die u eerder hiervoor gevraagd hebt.
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Deze les mag op verschillende manieren ingevuld worden. Laat de 

leerlingen zelf bepalen aan wie ze de brief richten: 

De vader vanDe vader vanDe vader vanDe vader van    Maarten:Maarten:Maarten:Maarten:    

omdat hij piloot is en werkt in het Koninkrijk van God 

=> Leerlingen denken na over ‘leven en werken voor God’

Misschien hebben ze wel veel respect voor de vader van 

arten, of ze willen zelf wel piloot worden bij MAF.

Aan MaartenAan MaartenAan MaartenAan Maarten::::  

omdat hij niet in Nederland woont  

=> leerlingen denken na over ‘uitgezonden zijn’. Het zou 

kunnen dat ze het helemaal hen helemaal niet leuk lijkt dat je 

mee moet met je vader op uitzending. 

Aan ‘zichzelf’Aan ‘zichzelf’Aan ‘zichzelf’Aan ‘zichzelf’   

ze schrijven een brief als een soort dagboek  

=> Leerlingen denken na over beide aspecten. Uitgezonden 

zijn en niet in Nederland wonen. Zouden ze dat zelf ook 

willen? 

Het oefenpapier is om eerst je gedachten op te schrijven. Als je 

precies weet wat je wilt schrijven in de brief dan pak je 

werkboekje en schrijf je daarin netjes je brief aan de vader van 

Tip: Wanneer u het nodig acht, kunt u de groep klassikaal wat ideeën 
laten noemen over wat er in de brief zou kunnen komen te staan. 
Laat de kinderen verder de brief zelfstandig ezelfstandig ezelfstandig ezelfstandig en individueeln individueeln individueeln individueel

Tip: Als u weet dat er goed schrijftalent in de klas zit, kunt u alvast 
aangeven dat de mooiste brief wordt opgestuurd naar een 
Internationaal Stafgezin.  

Schrijven van de brief. 

Loop door de klas om de leerlingen die het nodig hebben te 

ondersteunen.  

Eventueel kunnen ze vragen stellen om hun gedachten meer vorm 

Afronden van de brief: 

Is er iemand die zijn of haar brief wil voorlezen? 

iemand een beurt die u eerder hiervoor gevraagd hebt.
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ingevuld worden. Laat de 

omdat hij piloot is en werkt in het Koninkrijk van God  

=> Leerlingen denken na over ‘leven en werken voor God’. 

Misschien hebben ze wel veel respect voor de vader van 

of ze willen zelf wel piloot worden bij MAF. 

. Het zou 

kunnen dat ze het helemaal hen helemaal niet leuk lijkt dat je 

=> Leerlingen denken na over beide aspecten. Uitgezonden 

ze dat zelf ook 

gedachten op te schrijven. Als je 

precies weet wat je wilt schrijven in de brief dan pak je het 

werkboekje en schrijf je daarin netjes je brief aan de vader van 

Tip: Wanneer u het nodig acht, kunt u de groep klassikaal wat ideeën 
laten noemen over wat er in de brief zou kunnen komen te staan. 

n individueeln individueeln individueeln individueel 

Tip: Als u weet dat er goed schrijftalent in de klas zit, kunt u alvast 
aangeven dat de mooiste brief wordt opgestuurd naar een 

Loop door de klas om de leerlingen die het nodig hebben te 

Eventueel kunnen ze vragen stellen om hun gedachten meer vorm 

iemand een beurt die u eerder hiervoor gevraagd hebt. 



 

    
����    

Tip: Wanneer u heeft gezien dat er een goede, leuke brief wordt 

geschreven kunt u vragen of hij of zij de brief niet wil opsturen. U 

kunt het werkboekje kopiëren en de brief opsturen naar:

 

MAF Nederland
Postbus 65 
3840 AB Harderwijk.
 

Als u in een begeleidend schrijven aangeeft dat de brief naar een 

Internationaal staflid kan worden gezonden, dan zullen wij daar zorg 

voor dragen. Heeft u (via de website) een specifiek gezin waar de 

brief naar toe m

 

Het is wel zo leuk als de naam en adres van de leerling ook zijn 

opgenomen in de begeleidende brief. Zo mogelijk ontvangt 

een brief terug.
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Tip: Wanneer u heeft gezien dat er een goede, leuke brief wordt 

geschreven kunt u vragen of hij of zij de brief niet wil opsturen. U 

kunt het werkboekje kopiëren en de brief opsturen naar:

erland 
 

3840 AB Harderwijk. 

Als u in een begeleidend schrijven aangeeft dat de brief naar een 

Internationaal staflid kan worden gezonden, dan zullen wij daar zorg 

voor dragen. Heeft u (via de website) een specifiek gezin waar de 

brief naar toe moet, vermeld dat dan ook in de begeleidende brief.

Het is wel zo leuk als de naam en adres van de leerling ook zijn 

opgenomen in de begeleidende brief. Zo mogelijk ontvangt 

een brief terug. 
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Tip: Wanneer u heeft gezien dat er een goede, leuke brief wordt 

geschreven kunt u vragen of hij of zij de brief niet wil opsturen. U 

kunt het werkboekje kopiëren en de brief opsturen naar: 

Als u in een begeleidend schrijven aangeeft dat de brief naar een 

Internationaal staflid kan worden gezonden, dan zullen wij daar zorg 

voor dragen. Heeft u (via de website) een specifiek gezin waar de 

oet, vermeld dat dan ook in de begeleidende brief. 

Het is wel zo leuk als de naam en adres van de leerling ook zijn 

opgenomen in de begeleidende brief. Zo mogelijk ontvangt hij of zij 



 



 

Les 12 Sociale Vaardigheden 

Deel 3 in de leerlijn Sociale Vaardigheden 

Doel: Doel: Doel: Doel:     

1. Leerlingen leren elkaar te vertrouwen en hulp te accepteren van een ander.

Dit sluit aan bij Kerndoel 37
 

2. Samenwerken kan een goed gevoel geven dat 

en geholpen worden is waar de leerlingen ervaring mee opdoen.

 
Contact maken (deel 1) en daarna ook proberen om de ander te begrijpen (deel 2) 
is erg belangrijk. Maar we hebben meer te bieden aan een ander
Dit derde en laatste deel van de lessenserie sociale vaardigheden wil leerlingen 
bewust maken van de ander en hen iets aan

 

Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:    

� 45 tot 60 minuten. 

 

Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:    

! U kent als leerkracht het beste de groep waar u 

vaardigheden vraagt om meer intrinsieke motivatie van de leerling dan het maken 

van bijv. rekensommen. De introductie en start van deze les zijn daarom 

belangrijk. De eerste verkenning kunt u misschien zelfs met de groot

‘raddraaier’ van de klas doen, omdat hij of zij veel emoties laat zien, ze mogelijk 

goed kan herkennen bij zichzelf en/of 

    

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    

� Blinddoek 

    

Benodigde KennisBenodigde KennisBenodigde KennisBenodigde Kennis    

� geen 
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Sociale Vaardigheden ‘H

in de leerlijn Sociale Vaardigheden -> Hulpvaardig zijn.

Leerlingen leren elkaar te vertrouwen en hulp te accepteren van een ander.

Dit sluit aan bij Kerndoel 37 

Samenwerken kan een goed gevoel geven dat gestimuleerd moet worden. Helpen 

en geholpen worden is waar de leerlingen ervaring mee opdoen.

Contact maken (deel 1) en daarna ook proberen om de ander te begrijpen (deel 2) 
is erg belangrijk. Maar we hebben meer te bieden aan een ander, aan onze naaste.
Dit derde en laatste deel van de lessenserie sociale vaardigheden wil leerlingen 

de ander en hen iets aanbieden, namelijk hulpvaardig

U kent als leerkracht het beste de groep waar u voor staat. Het trainen van sociale 

vaardigheden vraagt om meer intrinsieke motivatie van de leerling dan het maken 

rekensommen. De introductie en start van deze les zijn daarom 

belangrijk. De eerste verkenning kunt u misschien zelfs met de groot

‘raddraaier’ van de klas doen, omdat hij of zij veel emoties laat zien, ze mogelijk 

goed kan herkennen bij zichzelf en/of goed kan verwoorden.     
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Help!’. 

> Hulpvaardig zijn. 

Leerlingen leren elkaar te vertrouwen en hulp te accepteren van een ander. 

gestimuleerd moet worden. Helpen 

en geholpen worden is waar de leerlingen ervaring mee opdoen. 

Contact maken (deel 1) en daarna ook proberen om de ander te begrijpen (deel 2) 
, aan onze naaste. 

Dit derde en laatste deel van de lessenserie sociale vaardigheden wil leerlingen 
ulpvaardig te zijn. 

voor staat. Het trainen van sociale 

vaardigheden vraagt om meer intrinsieke motivatie van de leerling dan het maken 

rekensommen. De introductie en start van deze les zijn daarom 

belangrijk. De eerste verkenning kunt u misschien zelfs met de grootste 

‘raddraaier’ van de klas doen, omdat hij of zij veel emoties laat zien, ze mogelijk 



 

    

Lesschema:Lesschema:Lesschema:Lesschema:    

    

10101010    minutenminutenminutenminuten    
Introductie 

Vraag één van de leerli

 

Stel zo nodig de leerling gerust dat er geen gekke dingen gebeuren, 
maar dat het wel een experimentje is.
 
Doe de leerling een blinddoek om, draai hem een paar keer rond om 

een beetje gedesoriënteerd te raken en vraag hem naar

stoel terug te lopen. 

en u als leerkracht) gaan kijken hoe deze leerling zijn stoel zal vinden

(zonder aanwijz

 

Probeer de leerling zo lang mogelijk aan te laten ‘stuntelen’ (zolang 

als hij niet om hulp vraagt). Dring aan bij hem of haar om sneller 

naar zijn of haar plek te gaan.

 

Wanneer gaat er wat gebeuren, wie durft in te grijpen, de leerling die 
geblinddoekt is, of iemand uit de klas…
 
Als de spanning voelbaar is zeg dan:

hulp?” 

 

Het experiment is helemaal gelukt als iedereen denkt: “Ja, waarom 

eigenlijk niet? Waarom heb ik geen hulp aangeboden of gevraagd?”

 

5555    minuten:minuten:minuten:minuten:  
Modelvoorbeeld 

    

Laat nu twee leerlingen het experiment nog een keer doen, met

wetenschap dat het veel sneller gaat als de geblinddoekte leerling 

hulp krijgt van iemand anders die wel beter ziet.

 

Instrueer de leerling die niet geblinddoekt wordt dat 
zeggen, zolang als de geblinddoekte leerling er niet om gevraagd 
heeft. 
 

15 minuten15 minuten15 minuten15 minuten: 
Ontwikkelen van 

verbale en 

imaginaire 

modellen 

    

Bespreek met de leerlingen die het experiment hebben gedaan:

1.1.1.1. Waarom vroeg je om hulp? Waarom vroeg je om hulp? Waarom vroeg je om hulp? Waarom vroeg je om hulp? 

Omdat de ander iets wel weet, of wel kan of wel heeft,
Het kan ook zijn dat de geblinddo

hulp vraagt. U kunt dan goed vragen naar waarom niet. Is het 

onze menselijke ‘trots’? 

2. Vind je het lastig om naar hulp te vragen?Vind je het lastig om naar hulp te vragen?Vind je het lastig om naar hulp te vragen?Vind je het lastig om naar hulp te vragen?

Nu is dit natuurlijk niet zo spannend
toegeven iets niet 
vraagt

3.3.3.3. Wat vinden jullie van het idee dat als jij iets hebt en een Wat vinden jullie van het idee dat als jij iets hebt en een Wat vinden jullie van het idee dat als jij iets hebt en een Wat vinden jullie van het idee dat als jij iets hebt en een 

ander niet om daarvan te delen?ander niet om daarvan te delen?ander niet om daarvan te delen?ander niet om daarvan te delen?

Dit is eigenlijk de echte vraag. Waarom geven we niet van 
wat wij hebben aan een ander. We moeten het aanbieden en 
eigenlijk juist nie
de leerlingen reagere
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n van de leerlingen om naar voren te komen. 

Stel zo nodig de leerling gerust dat er geen gekke dingen gebeuren, 
maar dat het wel een experimentje is. 

Doe de leerling een blinddoek om, draai hem een paar keer rond om 

een beetje gedesoriënteerd te raken en vraag hem naar

stoel terug te lopen. Start de tijd!Start de tijd!Start de tijd!Start de tijd! Zeg tegen de klas dat wij (de klas 

en u als leerkracht) gaan kijken hoe deze leerling zijn stoel zal vinden

(zonder aanwijzingen te geven!). 

Probeer de leerling zo lang mogelijk aan te laten ‘stuntelen’ (zolang 

als hij niet om hulp vraagt). Dring aan bij hem of haar om sneller 

naar zijn of haar plek te gaan.  

Wanneer gaat er wat gebeuren, wie durft in te grijpen, de leerling die 
geblinddoekt is, of iemand uit de klas…dat moet de spanning zijn.

Als de spanning voelbaar is zeg dan: “Waarom vraag je niet om 

Het experiment is helemaal gelukt als iedereen denkt: “Ja, waarom 

eigenlijk niet? Waarom heb ik geen hulp aangeboden of gevraagd?”

Laat nu twee leerlingen het experiment nog een keer doen, met

wetenschap dat het veel sneller gaat als de geblinddoekte leerling 

hulp krijgt van iemand anders die wel beter ziet. 

Instrueer de leerling die niet geblinddoekt wordt dat hij niks mag 
zeggen, zolang als de geblinddoekte leerling er niet om gevraagd 

Bespreek met de leerlingen die het experiment hebben gedaan:

Waarom vroeg je om hulp? Waarom vroeg je om hulp? Waarom vroeg je om hulp? Waarom vroeg je om hulp?     

Omdat de ander iets wel weet, of wel kan of wel heeft,
Het kan ook zijn dat de geblinddoekte leerling niet direct om 

hulp vraagt. U kunt dan goed vragen naar waarom niet. Is het 

onze menselijke ‘trots’?  

Vind je het lastig om naar hulp te vragen?Vind je het lastig om naar hulp te vragen?Vind je het lastig om naar hulp te vragen?Vind je het lastig om naar hulp te vragen? 

Nu is dit natuurlijk niet zo spannend, maar je moet 
toegeven iets niet te hebben, of niet te kunnen als je om hulp 
vraagt. 
Wat vinden jullie van het idee dat als jij iets hebt en een Wat vinden jullie van het idee dat als jij iets hebt en een Wat vinden jullie van het idee dat als jij iets hebt en een Wat vinden jullie van het idee dat als jij iets hebt en een 

ander niet om daarvan te delen?ander niet om daarvan te delen?ander niet om daarvan te delen?ander niet om daarvan te delen?    

Dit is eigenlijk de echte vraag. Waarom geven we niet van 
wat wij hebben aan een ander. We moeten het aanbieden en 
eigenlijk juist niet wachten tot een ander erom vraagt. Laat 
de leerlingen reageren. 
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Stel zo nodig de leerling gerust dat er geen gekke dingen gebeuren, 

Doe de leerling een blinddoek om, draai hem een paar keer rond om 

een beetje gedesoriënteerd te raken en vraag hem naar zijn of haar 

Zeg tegen de klas dat wij (de klas 

en u als leerkracht) gaan kijken hoe deze leerling zijn stoel zal vinden 

Probeer de leerling zo lang mogelijk aan te laten ‘stuntelen’ (zolang 

als hij niet om hulp vraagt). Dring aan bij hem of haar om sneller 

Wanneer gaat er wat gebeuren, wie durft in te grijpen, de leerling die 
dat moet de spanning zijn. 

“Waarom vraag je niet om 

Het experiment is helemaal gelukt als iedereen denkt: “Ja, waarom 

eigenlijk niet? Waarom heb ik geen hulp aangeboden of gevraagd?” 

Laat nu twee leerlingen het experiment nog een keer doen, met de 

wetenschap dat het veel sneller gaat als de geblinddoekte leerling 

hij niks mag 
zeggen, zolang als de geblinddoekte leerling er niet om gevraagd 

Bespreek met de leerlingen die het experiment hebben gedaan: 

Omdat de ander iets wel weet, of wel kan of wel heeft, 
ekte leerling niet direct om 

hulp vraagt. U kunt dan goed vragen naar waarom niet. Is het 

maar je moet wel 
te kunnen als je om hulp 

Wat vinden jullie van het idee dat als jij iets hebt en een Wat vinden jullie van het idee dat als jij iets hebt en een Wat vinden jullie van het idee dat als jij iets hebt en een Wat vinden jullie van het idee dat als jij iets hebt en een 

Dit is eigenlijk de echte vraag. Waarom geven we niet van 
wat wij hebben aan een ander. We moeten het aanbieden en 

t wachten tot een ander erom vraagt. Laat 



 

11115555    minutenminutenminutenminuten  
Mentale 

herhaling & 

Oefening in de 

praktijk. 

    

Doe een klassenspel op de volgende manier.

 

Neem een voorwerp uit de klas in gedachten (ergens in het 

klaslokaal). 

 

Kies een leerli

Vraag hem om dat voorwerp wat u in de gedachten heeft naar een 

andere leerling te brengen.

 

Zeg pas welk voorwerp als de leerling al geblinddoekt is. Hij of zij 
kan dus onmogelijk weten waar het voorwerp zic
leerlingen in de klas juist wel. Laat de leerling met de blinddoek dit 
keer niet vragen om hulp, maar wacht tot de klas reageert.
 
Herhaal dit eventueel door de leerling die nu het voorwerp heeft dit 

naar een andere leerling te brengen. Eve

(als de leerling al geblinddoekt is) de andere leerling van plaats 

verwisselen.

 

Ook leuk is om zelf ergens in de school te verstoppen en de 
leerlingen te vragen om na 2 of 3minuten u te komen zoeken en het 
voorwerp bij u te bren
ander zal de geblinddoekte leerling gaan begeleiden). 
 
Evalueer hoe het proces verlopen is (wie heeft er meegedaan en wie 

niet, vraag ook naar waarom wel of niet….)
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Doe een klassenspel op de volgende manier. 

Neem een voorwerp uit de klas in gedachten (ergens in het 

Kies een leerling die vooraan gaat staan en geblinddoekt wordt. 

Vraag hem om dat voorwerp wat u in de gedachten heeft naar een 

andere leerling te brengen. 

pas welk voorwerp als de leerling al geblinddoekt is. Hij of zij 
kan dus onmogelijk weten waar het voorwerp zich bevindt en de 
leerlingen in de klas juist wel. Laat de leerling met de blinddoek dit 

vragen om hulp, maar wacht tot de klas reageert.

Herhaal dit eventueel door de leerling die nu het voorwerp heeft dit 

naar een andere leerling te brengen. Eventueel kunt u van te voren 

(als de leerling al geblinddoekt is) de andere leerling van plaats 

verwisselen. 

Ook leuk is om zelf ergens in de school te verstoppen en de 
leerlingen te vragen om na 2 of 3minuten u te komen zoeken en het 
voorwerp bij u te brengen (de een zal misschien gaan zoeken, de 
ander zal de geblinddoekte leerling gaan begeleiden).  

Evalueer hoe het proces verlopen is (wie heeft er meegedaan en wie 

niet, vraag ook naar waarom wel of niet….) 
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Neem een voorwerp uit de klas in gedachten (ergens in het 

ng die vooraan gaat staan en geblinddoekt wordt. 

Vraag hem om dat voorwerp wat u in de gedachten heeft naar een 

pas welk voorwerp als de leerling al geblinddoekt is. Hij of zij 
h bevindt en de 

leerlingen in de klas juist wel. Laat de leerling met de blinddoek dit 
vragen om hulp, maar wacht tot de klas reageert. 

Herhaal dit eventueel door de leerling die nu het voorwerp heeft dit 

ntueel kunt u van te voren 

(als de leerling al geblinddoekt is) de andere leerling van plaats 

Ook leuk is om zelf ergens in de school te verstoppen en de 
leerlingen te vragen om na 2 of 3minuten u te komen zoeken en het 

gen (de een zal misschien gaan zoeken, de 
 

Evalueer hoe het proces verlopen is (wie heeft er meegedaan en wie 



 



 

Les 13 Muziekles 

Muziekles over het voorbeeld

identificatie met het gedrag van de vader van Maarten. 

Doel: Doel: Doel: Doel:     

1. Leerlingen zingen en 

Dit sluit aan bij Kerndoel 54
 

2. Door het zingen van het MAF lied ‘Mijn vader is een held’ worden leerlingen op 

een andere manier betrokken bij het onderwerp van de projectweek.

 

Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:    

� 30 minuten. 

 

Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:    

! CD Speler om de CD af te spelen is benodigd voor deze les.

! Overleg met collega’s als u een handleiding deelt met hen wie de CD wanneer 

mag gebruiken. Als u de lessen Taal en Sociale Vaardigheden in dezelfde volgorde 

laat staan maakt het niet uit wanneer u de 

    

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    

� CD Speler 

� CD uit de handleiding

� Eventueel tekst gekopieerd (zie volgende bladzijde)

    

Benodigde KennisBenodigde KennisBenodigde KennisBenodigde Kennis    

• geen 
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Muziekles ‘Mijn vader is een held

Muziekles over het voorbeeldgedrag van de vader van Maarten e

identificatie met het gedrag van de vader van Maarten.  

 ontwikkelen muzikale vaardigheden.  

Dit sluit aan bij Kerndoel 54 

Door het zingen van het MAF lied ‘Mijn vader is een held’ worden leerlingen op 

een andere manier betrokken bij het onderwerp van de projectweek.

Speler om de CD af te spelen is benodigd voor deze les.    

Overleg met collega’s als u een handleiding deelt met hen wie de CD wanneer 

mag gebruiken. Als u de lessen Taal en Sociale Vaardigheden in dezelfde volgorde 

laat staan maakt het niet uit wanneer u de muziekles doet.    

CD uit de handleiding 

Eventueel tekst gekopieerd (zie volgende bladzijde) 
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Mijn vader is een held’. 

gedrag van de vader van Maarten en 

Door het zingen van het MAF lied ‘Mijn vader is een held’ worden leerlingen op 

een andere manier betrokken bij het onderwerp van de projectweek. 

Overleg met collega’s als u een handleiding deelt met hen wie de CD wanneer 

mag gebruiken. Als u de lessen Taal en Sociale Vaardigheden in dezelfde volgorde 



 

    

Lesschema:Lesschema:Lesschema:Lesschema:    

    

5 minuten5 minuten5 minuten5 minuten    
Introductie 

Luister naar het lied ‘

 

 

10101010    minutenminutenminutenminuten::::  
Informatie 

Lees met elkaar de tekst van het lied.

 

Luister nog een keer naar het lied en laat de leerlingen meelezen 

met de tekst. 

 

10 minuten:10 minuten:10 minuten:10 minuten:    
Verwerking 

    

Vraag de leerlingen naar wat ze van het lied vinden. 

 

Wat hebben ze gehoord, wat spreekt ze aan, hoe vinden ze he
enz. 
 

Draai het lied nog een keer en laat de klas 

zoveel mogelijk proberen mee te zingen.

 

5555    minutenminutenminutenminuten  
Herhaling. 

    

Zing het lied nog een keer met z’n allen.
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Luister naar het lied ‘Mijn vader is een held’.  

met elkaar de tekst van het lied. 

Luister nog een keer naar het lied en laat de leerlingen meelezen 

met de tekst.  

Vraag de leerlingen naar wat ze van het lied vinden.  

Wat hebben ze gehoord, wat spreekt ze aan, hoe vinden ze he

Draai het lied nog een keer en laat de klas  

zoveel mogelijk proberen mee te zingen. 

Zing het lied nog een keer met z’n allen. 

 

© 2010 MAF Nederland  

Luister nog een keer naar het lied en laat de leerlingen meelezen 

Wat hebben ze gehoord, wat spreekt ze aan, hoe vinden ze het lied, 



 

MIJN VADER IS EEN HELDMIJN VADER IS EEN HELDMIJN VADER IS EEN HELDMIJN VADER IS EEN HELD

Tekst: Elly ZuiderveldTekst: Elly ZuiderveldTekst: Elly ZuiderveldTekst: Elly Zuiderveld----NiemanNiemanNiemanNieman

Muziek: Muziek: Muziek: Muziek: Lydia ZimmerLydia ZimmerLydia ZimmerLydia Zimmer    

 

Ik woon ver weg, in Papoe

en als je vraagt: ‘Wat doet je pa?’

dan raak ik niet gauw uitverteld

Mijn vader is een held 

Mijn vader, mijn vader, mijn vader is een held

 

Hij komt waar niemand komen kan

en zieke mensen helpt hij dan

of kleine kinderen in nood  

Mijn vader is piloot 

Mijn vader, mijn vader, mijn vader is piloot

 

Refrein: 

Al vliegt hij dwars door stormen heen

hij weet waarom hij dat doet  

De Heer is zijn Herder, hij is niet alleen

En wat er ook gebeurt – het is goed!

 

Soms mag ik mee, ik vind het fijn

om ook een hulp van God  

en later word ik net als hij 

mijn vader is een kei 

mijn vader, mijn vader, mijn vader is een kei

 

refr. 

 

Later  wordt ik nét zo  groot

dan wordt ik ook een MAF-

niet voor de eer of voor het geld

dan word ik ook een held 

en later en en later, dan word ik ook een held!

 

refr: 

Al vlieg ik dwars door stormen heen

ik weet waarom ik dat moet

De Heer is mijn Herder, ik ben niet alleen

En wat er ook gebeurt  het is goed!

En wat er ook gebeurt – het is GOED!
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MIJN VADER IS EEN HELDMIJN VADER IS EEN HELDMIJN VADER IS EEN HELDMIJN VADER IS EEN HELD    

NiemanNiemanNiemanNieman    

oea 

‘Wat doet je pa?’ 

dan raak ik niet gauw uitverteld 

Mijn vader, mijn vader, mijn vader is een held 

Hij komt waar niemand komen kan 

en zieke mensen helpt hij dan 

of kleine kinderen in nood   

ader, mijn vader, mijn vader is piloot 

Al vliegt hij dwars door stormen heen 

hij weet waarom hij dat doet   

eer is zijn Herder, hij is niet alleen 

het is goed! 

Soms mag ik mee, ik vind het fijn 

  te zijn 

 

mijn vader, mijn vader, mijn vader is een kei 

Later  wordt ik nét zo  groot 

-piloot 

niet voor de eer of voor het geld 

 

, dan word ik ook een held! 

Al vlieg ik dwars door stormen heen 

ik weet waarom ik dat moet 

De Heer is mijn Herder, ik ben niet alleen 

En wat er ook gebeurt  het is goed! 

het is GOED! 
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Dagschema Donderdag 

‘MAF helpt’ is het centrale thema vandaag. 

TijdTijdTijdTijd    LesLesLesLes    VoorbereidingVoorbereidingVoorbereidingVoorbereiding    

 8.30-9.00 Dagopening U volgt uw eigen methode 

 9.00-9.45 Les 14 Rekenles Werkbladen kopiëren 

9.45-10.00 Pauze  

10.00-10.45 Les 15 Taalles  

10.45-11.30 Les 16 MAF Quiz Afhankelijk van welke vorm u kiest heeft 

u meer of minder voorbereiding nodig. 

11.30-13.00 Middagpauze  

13.00-15.30 Les 9 Handvaardigheid Vandaag wordt er nog gewerkt aan de 

creatieve opdracht(en).  
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Bouwmaterialen 

Bouwmaterialen 

Bouwmaterialen 

Bouwmaterialen 



Bouwmaterialen 

Bouwmaterialen 



 



 

Les 15 Taalles

De Leerlingen vormen hun gedachten door het maken van een gedicht.

Doel: Doel: Doel: Doel:     

1. De Leerlingen oefenen met één bepaalde dichtvorm.

worden gestimuleerd.

Dit sluit aan bij Kerndoel 
 

2. De leerlingen herhalen wat ze geleerd hebben en proberen hun gedachten te 

vormen tot een gedicht.

 

Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:    

� 45 minuten. 

 

Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:    

! Deel oefenpapier uit waarop de leerlingen vrij kunnen associëren en oefenen

met een woordspin.    

(niet bijgevoegd in het lespakket)

 

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    

� geen    

    

Benodigde KennisBenodigde KennisBenodigde KennisBenodigde Kennis    

� creativiteit en associëren met woorden

� voldoende voeling met het onderwerp
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Taalles ‘Elfjes maken. 

De Leerlingen vormen hun gedachten door het maken van een gedicht.

De Leerlingen oefenen met één bepaalde dichtvorm. Creativiteit 

worden gestimuleerd. 
Dit sluit aan bij Kerndoel 12  en 54 

De leerlingen herhalen wat ze geleerd hebben en proberen hun gedachten te 

vormen tot een gedicht. 

Deel oefenpapier uit waarop de leerlingen vrij kunnen associëren en oefenen

(niet bijgevoegd in het lespakket).    

creativiteit en associëren met woorden 

voldoende voeling met het onderwerp 
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De Leerlingen vormen hun gedachten door het maken van een gedicht. 

Creativiteit en associëren 

De leerlingen herhalen wat ze geleerd hebben en proberen hun gedachten te 

Deel oefenpapier uit waarop de leerlingen vrij kunnen associëren en oefenen, bijv. 



 

    

Lesschema:Lesschema:Lesschema:Lesschema:    

    

11115555    minutenminutenminutenminuten    
Introductie 

 

Introduceer de volgende Taalles aan de hand van onderstaand ‘Elfje’

 

Schrijf het volgende elfje op het bord: 

 

Vraag de leerlingen wat ze opvalt aan deze vorm van dichten:

1. Structuur

2. Rijmt niet

3. Geen vaste zinnen

 

De structuur is 1

 

Maak klassikaal een nieuw Elfje.

 

Het maken van een Elfje vraagt om creativiteit in woorden en 

voornamelijk proberen. Het onderwerp is gegeven, de

bedenken een bepaald klein onderdeel wat ze willen zeggen 

(onderwerp / speerpunt van het elfje) en associëren

woorden om

 

22220000    minutenminutenminutenminuten 
Informatie 

Laat de kinderen op de volgende thema’s een Elfje maken

 

1. Papoea

2. Medische Hulp

3. MAF (Vliegtuigen)

4. Hulpvaardig zijn

 

Daag één van de leerlingen uit om alle aspecten in één Elfje samen 

te voegen. Lukt het niet, misschien kunnen de andere leerlingen 

helpen. 

 

10 minut10 minut10 minut10 minuteeeennnn    
Verwerking 

Laat enkele van de leerlingen hun elfjes voordragen. De mooiste 

kan/kunnen 

voor ouders organiseert kunt het 
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Introduceer de volgende Taalles aan de hand van onderstaand ‘Elfje’

Schrijf het volgende elfje op het bord:  

Elfje 

Elf woorden 

Allemaal bij elkaar 

Vormen zij samen een 

gedicht 

Vraag de leerlingen wat ze opvalt aan deze vorm van dichten:

Structuur 

Rijmt niet 

Geen vaste zinnen 

De structuur is 1-2-3-4-1 woorden. Het gedicht hoeft niet te rijmen.

Maak klassikaal een nieuw Elfje. 

Het maken van een Elfje vraagt om creativiteit in woorden en 

voornamelijk proberen. Het onderwerp is gegeven, de leerlingen 

bedenken een bepaald klein onderdeel wat ze willen zeggen 

(onderwerp / speerpunt van het elfje) en associëren/spelen

woorden om tot een gedicht te komen. 

Laat de kinderen op de volgende thema’s een Elfje maken

Papoea 

Medische Hulp 

MAF (Vliegtuigen) 

Hulpvaardig zijn 

Daag één van de leerlingen uit om alle aspecten in één Elfje samen 

te voegen. Lukt het niet, misschien kunnen de andere leerlingen 

Laat enkele van de leerlingen hun elfjes voordragen. De mooiste 

 op het bord geschreven worden. Als u een kijkavond 

voor ouders organiseert kunt het laten staan...... 
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Introduceer de volgende Taalles aan de hand van onderstaand ‘Elfje’ 

Vraag de leerlingen wat ze opvalt aan deze vorm van dichten: 

1 woorden. Het gedicht hoeft niet te rijmen. 

Het maken van een Elfje vraagt om creativiteit in woorden en 

leerlingen 

bedenken een bepaald klein onderdeel wat ze willen zeggen 

/spelen met 

Laat de kinderen op de volgende thema’s een Elfje maken 

Daag één van de leerlingen uit om alle aspecten in één Elfje samen 

te voegen. Lukt het niet, misschien kunnen de andere leerlingen 

Laat enkele van de leerlingen hun elfjes voordragen. De mooiste (n) 

op het bord geschreven worden. Als u een kijkavond 



 

Les 16 Herhaling

Doel: Doel: Doel: Doel:     

1. De leerlingen leren feiten en mythen van elkaar te onderscheiden.

leert de leerlingen om te beargumenteren en te overtuigen. De andere leerling 

hoort dit aan en vormt zijn eigen mening.

Dit sluit aan bij Kerndoel 3
 

2. De leerlingen leren uit het geleerde ook conclusies te trekken of de betekenis 

ervan te doorgronden.

 

Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:    

� 45 minuten. 

 

Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:    

!  Lees de stelling door en bekijk de onderstaande vorm voor het spele

- Twee leerlingen spelen de quiz. Beide kiezen een antwoord (wie het eerst 

mag als eerste het antwoord kiezen, de ander is 

te kiezen). Laat iedere quizleerling zo goed mogelijk proberen om de 

overtuigen. Iedere quizleerling en klasleerling krijgen voor het goede antwoord 

een punt (maak hiervoor kaartjes of muntjes 

‘Rupiah’ (7500 Rupiah is 

 

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    

� Afhankelijk van de gekozen vorm:

o Muntjes / Punten

o Bellen / Zoemers

o Rode en Groene kaarten

    

Benodigde KennisBenodigde KennisBenodigde KennisBenodigde Kennis    

� Al het geleerde van de MAF Week.
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Herhaling ‘MAF Quiz’. 

eerlingen leren feiten en mythen van elkaar te onderscheiden.

leert de leerlingen om te beargumenteren en te overtuigen. De andere leerling 

hoort dit aan en vormt zijn eigen mening.  
Dit sluit aan bij Kerndoel 3 

De leerlingen leren uit het geleerde ook conclusies te trekken of de betekenis 

gronden. 

Lees de stelling door en bekijk de onderstaande vorm voor het spele

Twee leerlingen spelen de quiz. Beide kiezen een antwoord (wie het eerst 

mag als eerste het antwoord kiezen, de ander is verplicht het andere antwoord 

). Laat iedere quizleerling zo goed mogelijk proberen om de 

overtuigen. Iedere quizleerling en klasleerling krijgen voor het goede antwoord 

een punt (maak hiervoor kaartjes of muntjes – de Papoease munteenheid is 

‘Rupiah’ (7500 Rupiah is +/- 1 Euro))    

Afhankelijk van de gekozen vorm:    

Punten    

Bellen / Zoemers    

Rode en Groene kaarten    

Al het geleerde van de MAF Week. 
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eerlingen leren feiten en mythen van elkaar te onderscheiden. De spelvorm 

leert de leerlingen om te beargumenteren en te overtuigen. De andere leerling 

De leerlingen leren uit het geleerde ook conclusies te trekken of de betekenis 

Lees de stelling door en bekijk de onderstaande vorm voor het spelen van de quiz.     

Twee leerlingen spelen de quiz. Beide kiezen een antwoord (wie het eerst ‘belt’, 

het andere antwoord 

). Laat iedere quizleerling zo goed mogelijk proberen om de klas te 

overtuigen. Iedere quizleerling en klasleerling krijgen voor het goede antwoord 

de Papoease munteenheid is 



 

    

Lesschema:Lesschema:Lesschema:Lesschema:    

    

5 minuten5 minuten5 minuten5 minuten    
Introductie 

 

Introduceer de les aan de hand van de vorm die u kiest.

35 minuten35 minuten35 minuten35 minuten 
Informatie        
 

De volgende Feiten en Mythen kunt u 

  
    

� Op Papoea zijn meer rivieren dan wegenOp Papoea zijn meer rivieren dan wegenOp Papoea zijn meer rivieren dan wegenOp Papoea zijn meer rivieren dan wegen

� Papoea hoorde in het verleden bij Nederland en heette toen Papoea hoorde in het verleden bij Nederland en heette toen Papoea hoorde in het verleden bij Nederland en heette toen Papoea hoorde in het verleden bij Nederland en heette toen 

Irian Jaya Irian Jaya Irian Jaya Irian Jaya 

de kolonisatie door Nederland 
� Papoea betekent in het Indonesisch ‘kroesharig’Papoea betekent in het Indonesisch ‘kroesharig’Papoea betekent in het Indonesisch ‘kroesharig’Papoea betekent in het Indonesisch ‘kroesharig’

� Papoea is het (ei)land met de meeste talen (247) ter wereldPapoea is het (ei)land met de meeste talen (247) ter wereldPapoea is het (ei)land met de meeste talen (247) ter wereldPapoea is het (ei)land met de meeste talen (247) ter wereld

� Papoea is een (ei)land met de meest extreme geografische Papoea is een (ei)land met de meest extreme geografische Papoea is een (ei)land met de meest extreme geografische Papoea is een (ei)land met de meest extreme geografische 

verschillen ter wereld verschillen ter wereld verschillen ter wereld verschillen ter wereld 

meter met eeuwige sne
� Het belangrijkste vervoermiddel buiten de stad is het Het belangrijkste vervoermiddel buiten de stad is het Het belangrijkste vervoermiddel buiten de stad is het Het belangrijkste vervoermiddel buiten de stad is het 

vliegtuigvliegtuigvliegtuigvliegtuig

� Er wordt in het verkeer links geredenEr wordt in het verkeer links geredenEr wordt in het verkeer links geredenEr wordt in het verkeer links gereden

� De bergdorpen zijn erg primitief in vergelijking met de De bergdorpen zijn erg primitief in vergelijking met de De bergdorpen zijn erg primitief in vergelijking met de De bergdorpen zijn erg primitief in vergelijking met de 

steden/dorpen langs de kust steden/dorpen langs de kust steden/dorpen langs de kust steden/dorpen langs de kust 

nog met 
elektriciteit

� Sommige Sommige Sommige Sommige 

(dorpen liggen erg afgelegen, soms zelfs 
ver van andere dorpen vandaan)

� Er worden vooral veel zoete aardappelen en varkensvlees Er worden vooral veel zoete aardappelen en varkensvlees Er worden vooral veel zoete aardappelen en varkensvlees Er worden vooral veel zoete aardappelen en varkensvlees 

gegetengegetengegetengegeten

� Je rJe rJe rJe rijkdom wordt afgemeten naar het aantal varkens dat je ijkdom wordt afgemeten naar het aantal varkens dat je ijkdom wordt afgemeten naar het aantal varkens dat je ijkdom wordt afgemeten naar het aantal varkens dat je 

hebt, varkens zijn veel waardhebt, varkens zijn veel waardhebt, varkens zijn veel waardhebt, varkens zijn veel waard

� De vliegtuigen van MAF  zijn voor de meeste bergdorpen De vliegtuigen van MAF  zijn voor de meeste bergdorpen De vliegtuigen van MAF  zijn voor de meeste bergdorpen De vliegtuigen van MAF  zijn voor de meeste bergdorpen 

het enige contact met de buitenwereldhet enige contact met de buitenwereldhet enige contact met de buitenwereldhet enige contact met de buitenwereld

� Voor 10.000 Papoeaas is maar 1 dokter ter beschikking.Voor 10.000 Papoeaas is maar 1 dokter ter beschikking.Voor 10.000 Papoeaas is maar 1 dokter ter beschikking.Voor 10.000 Papoeaas is maar 1 dokter ter beschikking.

 
 � Er is op Papoea een trein Er is op Papoea een trein Er is op Papoea een trein Er is op Papoea een trein 

zelf ontdekt)
� Mensen drinken in de bergdorpjes water uit een put Mensen drinken in de bergdorpjes water uit een put Mensen drinken in de bergdorpjes water uit een put Mensen drinken in de bergdorpjes water uit een put 

(mensen drinken uit bergbeekjes, het regent veel op Papoea 
dus is er altijd 

� Het belangrijkste vervoermiddel buiten de stad is de auto Het belangrijkste vervoermiddel buiten de stad is de auto Het belangrijkste vervoermiddel buiten de stad is de auto Het belangrijkste vervoermiddel buiten de stad is de auto 

(dit is het vliegtuig, aan een auto heb je niet zo heel veel)
� Binnen de steden zijn geen asfaltwegen Binnen de steden zijn geen asfaltwegen Binnen de steden zijn geen asfaltwegen Binnen de steden zijn geen asfaltwegen 

steden zijn wel asfaltwegen, auto’s en brommers)
� Papoea’s zien er hetzelPapoea’s zien er hetzelPapoea’s zien er hetzelPapoea’s zien er hetzel

donkerder van huid en hebben kroeshaar, Indonesiërs hebben 
stijl haar en een lichtere huid in vergelijking met de Papoea’s)

� Als je op Papoea woont moet je 247 verschillende talen Als je op Papoea woont moet je 247 verschillende talen Als je op Papoea woont moet je 247 verschillende talen Als je op Papoea woont moet je 247 verschillende talen 

kennen kennen kennen kennen (gelukkig niet! De taal die all
spreken is het Indonesisch. Dit spreken de piloten ook.)

� Mannen en vrouwen zijn even belangrijk Mannen en vrouwen zijn even belangrijk Mannen en vrouwen zijn even belangrijk Mannen en vrouwen zijn even belangrijk 

hiërarchische cultuur. Mannen zijn hoger dan vrouwen, hoe 
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Introduceer de les aan de hand van de vorm die u kiest.

De volgende Feiten en Mythen kunt u gebruiken: 

 De volgorde staat in de kolom hiernaast 

Op Papoea zijn meer rivieren dan wegenOp Papoea zijn meer rivieren dan wegenOp Papoea zijn meer rivieren dan wegenOp Papoea zijn meer rivieren dan wegen    

Papoea hoorde in het verleden bij Nederland en heette toen Papoea hoorde in het verleden bij Nederland en heette toen Papoea hoorde in het verleden bij Nederland en heette toen Papoea hoorde in het verleden bij Nederland en heette toen 

Irian Jaya Irian Jaya Irian Jaya Irian Jaya (bij de nabespreking kunt u kort iets over de VOC en 
de kolonisatie door Nederland vertellen)    
Papoea betekent in het Indonesisch ‘kroesharig’Papoea betekent in het Indonesisch ‘kroesharig’Papoea betekent in het Indonesisch ‘kroesharig’Papoea betekent in het Indonesisch ‘kroesharig’    

Papoea is het (ei)land met de meeste talen (247) ter wereldPapoea is het (ei)land met de meeste talen (247) ter wereldPapoea is het (ei)land met de meeste talen (247) ter wereldPapoea is het (ei)land met de meeste talen (247) ter wereld

Papoea is een (ei)land met de meest extreme geografische Papoea is een (ei)land met de meest extreme geografische Papoea is een (ei)land met de meest extreme geografische Papoea is een (ei)land met de meest extreme geografische 

verschillen ter wereld verschillen ter wereld verschillen ter wereld verschillen ter wereld (hele hoge bergen van meer dan 5000 
meter met eeuwige sneeuw naast tropisch regenwoud)
Het belangrijkste vervoermiddel buiten de stad is het Het belangrijkste vervoermiddel buiten de stad is het Het belangrijkste vervoermiddel buiten de stad is het Het belangrijkste vervoermiddel buiten de stad is het 

vliegtuigvliegtuigvliegtuigvliegtuig    

Er wordt in het verkeer links geredenEr wordt in het verkeer links geredenEr wordt in het verkeer links geredenEr wordt in het verkeer links gereden    

De bergdorpen zijn erg primitief in vergelijking met de De bergdorpen zijn erg primitief in vergelijking met de De bergdorpen zijn erg primitief in vergelijking met de De bergdorpen zijn erg primitief in vergelijking met de 

steden/dorpen langs de kust steden/dorpen langs de kust steden/dorpen langs de kust steden/dorpen langs de kust (in de dorpen lopen de mannen 
nog met peniskokers en de vrouwen in grasrokjes, er is 
elektriciteit, leidingwater of riolering)    
Sommige Sommige Sommige Sommige mensenmensenmensenmensen    komen hun hele leven niet uit hun dorp komen hun hele leven niet uit hun dorp komen hun hele leven niet uit hun dorp komen hun hele leven niet uit hun dorp 

dorpen liggen erg afgelegen, soms zelfs in ravijnen, 
ver van andere dorpen vandaan) 
Er worden vooral veel zoete aardappelen en varkensvlees Er worden vooral veel zoete aardappelen en varkensvlees Er worden vooral veel zoete aardappelen en varkensvlees Er worden vooral veel zoete aardappelen en varkensvlees 

gegetengegetengegetengegeten    

ijkdom wordt afgemeten naar het aantal varkens dat je ijkdom wordt afgemeten naar het aantal varkens dat je ijkdom wordt afgemeten naar het aantal varkens dat je ijkdom wordt afgemeten naar het aantal varkens dat je 

hebt, varkens zijn veel waardhebt, varkens zijn veel waardhebt, varkens zijn veel waardhebt, varkens zijn veel waard    

De vliegtuigen van MAF  zijn voor de meeste bergdorpen De vliegtuigen van MAF  zijn voor de meeste bergdorpen De vliegtuigen van MAF  zijn voor de meeste bergdorpen De vliegtuigen van MAF  zijn voor de meeste bergdorpen 

het enige contact met de buitenwereldhet enige contact met de buitenwereldhet enige contact met de buitenwereldhet enige contact met de buitenwereld    

Voor 10.000 Papoeaas is maar 1 dokter ter beschikking.Voor 10.000 Papoeaas is maar 1 dokter ter beschikking.Voor 10.000 Papoeaas is maar 1 dokter ter beschikking.Voor 10.000 Papoeaas is maar 1 dokter ter beschikking.

Er is op Papoea een trein Er is op Papoea een trein Er is op Papoea een trein Er is op Papoea een trein (dit is niet zo, hebben de leerlingen 
zelf ontdekt) 
Mensen drinken in de bergdorpjes water uit een put Mensen drinken in de bergdorpjes water uit een put Mensen drinken in de bergdorpjes water uit een put Mensen drinken in de bergdorpjes water uit een put 

(mensen drinken uit bergbeekjes, het regent veel op Papoea 
dus is er altijd ‘vers’ water.)    
Het belangrijkste vervoermiddel buiten de stad is de auto Het belangrijkste vervoermiddel buiten de stad is de auto Het belangrijkste vervoermiddel buiten de stad is de auto Het belangrijkste vervoermiddel buiten de stad is de auto 

(dit is het vliegtuig, aan een auto heb je niet zo heel veel)
Binnen de steden zijn geen asfaltwegen Binnen de steden zijn geen asfaltwegen Binnen de steden zijn geen asfaltwegen Binnen de steden zijn geen asfaltwegen (dit is niet waar, in de 
steden zijn wel asfaltwegen, auto’s en brommers) 
Papoea’s zien er hetzelPapoea’s zien er hetzelPapoea’s zien er hetzelPapoea’s zien er hetzelfde uit als Indonesiërs fde uit als Indonesiërs fde uit als Indonesiërs fde uit als Indonesiërs (Papoea’s zijn 
donkerder van huid en hebben kroeshaar, Indonesiërs hebben 
stijl haar en een lichtere huid in vergelijking met de Papoea’s)
Als je op Papoea woont moet je 247 verschillende talen Als je op Papoea woont moet je 247 verschillende talen Als je op Papoea woont moet je 247 verschillende talen Als je op Papoea woont moet je 247 verschillende talen 

(gelukkig niet! De taal die alle stripagenten moeten 
spreken is het Indonesisch. Dit spreken de piloten ook.)
Mannen en vrouwen zijn even belangrijk Mannen en vrouwen zijn even belangrijk Mannen en vrouwen zijn even belangrijk Mannen en vrouwen zijn even belangrijk (Op Papoea is een 
hiërarchische cultuur. Mannen zijn hoger dan vrouwen, hoe 
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Introduceer de les aan de hand van de vorm die u kiest. 

De volgorde staat in de kolom hiernaast  =>  

Papoea hoorde in het verleden bij Nederland en heette toen Papoea hoorde in het verleden bij Nederland en heette toen Papoea hoorde in het verleden bij Nederland en heette toen Papoea hoorde in het verleden bij Nederland en heette toen 

(bij de nabespreking kunt u kort iets over de VOC en 

    

Papoea is het (ei)land met de meeste talen (247) ter wereldPapoea is het (ei)land met de meeste talen (247) ter wereldPapoea is het (ei)land met de meeste talen (247) ter wereldPapoea is het (ei)land met de meeste talen (247) ter wereld    

Papoea is een (ei)land met de meest extreme geografische Papoea is een (ei)land met de meest extreme geografische Papoea is een (ei)land met de meest extreme geografische Papoea is een (ei)land met de meest extreme geografische 

(hele hoge bergen van meer dan 5000 
euw naast tropisch regenwoud)    

Het belangrijkste vervoermiddel buiten de stad is het Het belangrijkste vervoermiddel buiten de stad is het Het belangrijkste vervoermiddel buiten de stad is het Het belangrijkste vervoermiddel buiten de stad is het 

De bergdorpen zijn erg primitief in vergelijking met de De bergdorpen zijn erg primitief in vergelijking met de De bergdorpen zijn erg primitief in vergelijking met de De bergdorpen zijn erg primitief in vergelijking met de 

(in de dorpen lopen de mannen 
er is geen 

komen hun hele leven niet uit hun dorp komen hun hele leven niet uit hun dorp komen hun hele leven niet uit hun dorp komen hun hele leven niet uit hun dorp 

in ravijnen,  meestal 

Er worden vooral veel zoete aardappelen en varkensvlees Er worden vooral veel zoete aardappelen en varkensvlees Er worden vooral veel zoete aardappelen en varkensvlees Er worden vooral veel zoete aardappelen en varkensvlees 

ijkdom wordt afgemeten naar het aantal varkens dat je ijkdom wordt afgemeten naar het aantal varkens dat je ijkdom wordt afgemeten naar het aantal varkens dat je ijkdom wordt afgemeten naar het aantal varkens dat je 

De vliegtuigen van MAF  zijn voor de meeste bergdorpen De vliegtuigen van MAF  zijn voor de meeste bergdorpen De vliegtuigen van MAF  zijn voor de meeste bergdorpen De vliegtuigen van MAF  zijn voor de meeste bergdorpen 

Voor 10.000 Papoeaas is maar 1 dokter ter beschikking.Voor 10.000 Papoeaas is maar 1 dokter ter beschikking.Voor 10.000 Papoeaas is maar 1 dokter ter beschikking.Voor 10.000 Papoeaas is maar 1 dokter ter beschikking. 
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(dit is niet zo, hebben de leerlingen 

Mensen drinken in de bergdorpjes water uit een put Mensen drinken in de bergdorpjes water uit een put Mensen drinken in de bergdorpjes water uit een put Mensen drinken in de bergdorpjes water uit een put 

(mensen drinken uit bergbeekjes, het regent veel op Papoea 

Het belangrijkste vervoermiddel buiten de stad is de auto Het belangrijkste vervoermiddel buiten de stad is de auto Het belangrijkste vervoermiddel buiten de stad is de auto Het belangrijkste vervoermiddel buiten de stad is de auto 

(dit is het vliegtuig, aan een auto heb je niet zo heel veel) 
(dit is niet waar, in de 

(Papoea’s zijn 
donkerder van huid en hebben kroeshaar, Indonesiërs hebben 
stijl haar en een lichtere huid in vergelijking met de Papoea’s)    
Als je op Papoea woont moet je 247 verschillende talen Als je op Papoea woont moet je 247 verschillende talen Als je op Papoea woont moet je 247 verschillende talen Als je op Papoea woont moet je 247 verschillende talen 

e stripagenten moeten 
spreken is het Indonesisch. Dit spreken de piloten ook.) 

(Op Papoea is een 
hiërarchische cultuur. Mannen zijn hoger dan vrouwen, hoe 
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ouder je bent des te meer gezag je hebt)
� Medische zorg is goedMedische zorg is goedMedische zorg is goedMedische zorg is goed

beschikbaar beschikbaar beschikbaar beschikbaar 

één ziekenhuis met 70 bedden, daarnaast zijn er nog 15 
gezondheidscentra met een dokter in een gebied van 53.000 
km2) 

� Alle Papoea’s zijn kannibalen Alle Papoea’s zijn kannibalen Alle Papoea’s zijn kannibalen Alle Papoea’s zijn kannibalen 

op Papoea geweest die kannibalen waren. Als je met een meisje 
uit je dorp wilde trouwen moest je met twee hoofden naar haar 
vader toe om te laten zien dat je een sterke man was)

� Papoea bestaat voor 50% uit woestijn Papoea bestaat voor 50% uit woestijn Papoea bestaat voor 50% uit woestijn Papoea bestaat voor 50% uit woestijn 

waar, 95% 
� Er worden door MAF vliegtuigen alleen mensen vervoerd Er worden door MAF vliegtuigen alleen mensen vervoerd Er worden door MAF vliegtuigen alleen mensen vervoerd Er worden door MAF vliegtuigen alleen mensen vervoerd 

(Maf vervoerd mensen, maar daarnaast ook goederen voor de 
binnenlanden zoals benzine voor motoren van boten en 
generatoren om stroom op te wekken, voedsel en medicijnen)

� De piloten van MAF De piloten van MAF De piloten van MAF De piloten van MAF 

(ze doen hun werk omdat ze geloven dat God dat van hen 
vraagt. Voor de vlucht bidden ze dat ze veilig aan komen en als 
piloten niet werken doen ze vaak (vrijwilligers)werk in de 
plaatselijke kerk).

 

5 minuten5 minuten5 minuten5 minuten    
Verwerking 

 

Met deze les is er een einde gekomen aan de inhoudelijke lessen van 

‘Medische Hulpverlening door MAF op Papoea’.

leerlingen een goed beeld hebben gekregen van dit onderwerp.

 

Zo niet, neem dit op in de evaluatie. Alvast bedankt voor uw 
medewerking.
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ouder je bent des te meer gezag je hebt) 
Medische zorg is goedMedische zorg is goedMedische zorg is goedMedische zorg is goed    geregeld en voor iedereen geregeld en voor iedereen geregeld en voor iedereen geregeld en voor iedereen 

beschikbaar beschikbaar beschikbaar beschikbaar (in de binnenlanden is er voor 400.000 mensen 
n ziekenhuis met 70 bedden, daarnaast zijn er nog 15 

gezondheidscentra met een dokter in een gebied van 53.000 

Alle Papoea’s zijn kannibalen Alle Papoea’s zijn kannibalen Alle Papoea’s zijn kannibalen Alle Papoea’s zijn kannibalen (in het verleden zijn e
op Papoea geweest die kannibalen waren. Als je met een meisje 
uit je dorp wilde trouwen moest je met twee hoofden naar haar 
vader toe om te laten zien dat je een sterke man was)
Papoea bestaat voor 50% uit woestijn Papoea bestaat voor 50% uit woestijn Papoea bestaat voor 50% uit woestijn Papoea bestaat voor 50% uit woestijn (dit is natuurlijk niet 

5% = oerwoud ) 
Er worden door MAF vliegtuigen alleen mensen vervoerd Er worden door MAF vliegtuigen alleen mensen vervoerd Er worden door MAF vliegtuigen alleen mensen vervoerd Er worden door MAF vliegtuigen alleen mensen vervoerd 

(Maf vervoerd mensen, maar daarnaast ook goederen voor de 
binnenlanden zoals benzine voor motoren van boten en 
generatoren om stroom op te wekken, voedsel en medicijnen)
De piloten van MAF De piloten van MAF De piloten van MAF De piloten van MAF praten altijd en alleen maar over God praten altijd en alleen maar over God praten altijd en alleen maar over God praten altijd en alleen maar over God 

(ze doen hun werk omdat ze geloven dat God dat van hen 
vraagt. Voor de vlucht bidden ze dat ze veilig aan komen en als 
piloten niet werken doen ze vaak (vrijwilligers)werk in de 
plaatselijke kerk). 

Met deze les is er een einde gekomen aan de inhoudelijke lessen van 

‘Medische Hulpverlening door MAF op Papoea’.  We hopen dat de 

leerlingen een goed beeld hebben gekregen van dit onderwerp.

neem dit op in de evaluatie. Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 
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geregeld en voor iedereen geregeld en voor iedereen geregeld en voor iedereen geregeld en voor iedereen 

(in de binnenlanden is er voor 400.000 mensen 
n ziekenhuis met 70 bedden, daarnaast zijn er nog 15 

gezondheidscentra met een dokter in een gebied van 53.000 

(in het verleden zijn er stammen 
op Papoea geweest die kannibalen waren. Als je met een meisje 
uit je dorp wilde trouwen moest je met twee hoofden naar haar 
vader toe om te laten zien dat je een sterke man was)    

(dit is natuurlijk niet 

Er worden door MAF vliegtuigen alleen mensen vervoerd Er worden door MAF vliegtuigen alleen mensen vervoerd Er worden door MAF vliegtuigen alleen mensen vervoerd Er worden door MAF vliegtuigen alleen mensen vervoerd 

(Maf vervoerd mensen, maar daarnaast ook goederen voor de 
binnenlanden zoals benzine voor motoren van boten en 
generatoren om stroom op te wekken, voedsel en medicijnen) 

praten altijd en alleen maar over God praten altijd en alleen maar over God praten altijd en alleen maar over God praten altijd en alleen maar over God 

(ze doen hun werk omdat ze geloven dat God dat van hen 
vraagt. Voor de vlucht bidden ze dat ze veilig aan komen en als 
piloten niet werken doen ze vaak (vrijwilligers)werk in de 
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23232323    

    

    

    

24242424    

Met deze les is er een einde gekomen aan de inhoudelijke lessen van 

We hopen dat de 

leerlingen een goed beeld hebben gekregen van dit onderwerp. 

neem dit op in de evaluatie. Alvast bedankt voor uw 
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Dagschema Vrijdag 

De leerlingen worden betrokken bij de MAF als  hulpverleningsorganisatie. 

TijdTijdTijdTijd    LesLesLesLes    VoorbereidingVoorbereidingVoorbereidingVoorbereiding    

 8.30-9.00 Dagopening U volgt uw eigen methode. 

 9.00-9.45 Les 17 Handvaardigheidles 2 pasfoto’s zijn nodig om deze opdracht 

te kunnen maken 

9.45-10.00 Pauze  

10.00-11.30 Les 18 Taalles Kranten en tijdschriften meenemen. 

11.00-11.30 MAF Film  DVD speler en TV 

11.30-13.00 Middagpauze  

13.00-14.30 Les 19 MAF Spel Voldoende dobbelstenen 

14.30-15.30 Voorbereidingen voor de 

Kijkavond. 

Afhankelijk van hoeveel extra u wilt 

bieden heeft u meer voorbereidingstijd 

nodig. 

 

 

 

 

 



 

Les 17 Creativiteit 

Creatieve les waarbij de leerlingen hun eigen paspoort en vliegbrevet 

mogen maken. 

Doel: Doel: Doel: Doel:     

1. Leerlingen identificeren zich met 

Paspoort en MAF Vliegbrevet te plakken 

Dit sluit aan bij Kerndoel 54
 

Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:    

� 45 minuten. 

 

Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:    

! 2 Pasfoto’s zijn nodig o

meerdere dagen van tevoren de leerlingen hierop wijst

kan worden naar een foto.

 

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    

� 2 Pasfoto’s    

� Schrijfwaar    

    

Benodigde KennisBenodigde KennisBenodigde KennisBenodigde Kennis    

� geen 
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Creativiteit ‘MAF Vliegbrevet’

es waarbij de leerlingen hun eigen paspoort en vliegbrevet 

identificeren zich met een MAF Piloot. Door hun eigen pasfoto in het 

Paspoort en MAF Vliegbrevet te plakken wanen zij zich als een MAF Piloot.

Dit sluit aan bij Kerndoel 54. 

2 Pasfoto’s zijn nodig om deze opdracht goed te kunnen maken.

meerdere dagen van tevoren de leerlingen hierop wijst, zodat er thuis al gezocht 

kan worden naar een foto.    

    

© 2010 MAF Nederland  

‘MAF Vliegbrevet’. 

es waarbij de leerlingen hun eigen paspoort en vliegbrevet 

MAF Piloot. Door hun eigen pasfoto in het 

wanen zij zich als een MAF Piloot. 

m deze opdracht goed te kunnen maken. Bedenk dat u 

zodat er thuis al gezocht 



 

    

Lesschema:Lesschema:Lesschema:Lesschema:    

    

15151515minutenminutenminutenminuten    
Introductie 

 

Lees het verhaal van vandaag met elkaar. 

 

Stel de volgende vraag:

1. Wie zou er ook wel gewoon piloot willen worden?

2. Wie zou er wel voor de MAF piloot willen worden?

 

15151515    minutenminutenminutenminuten 
Informatie 

Op Pagina 2

Paspoort te maken en een MAF Vliegbrevet. De leerlingen kunnen 

een aantal dingen naar eigen keuze invullen. 

 

Bij ‘Favorit Aircraft’ is het natuurlijk de bedoeling dat ze een MAF 

Vliegtuig kiezen en gee

 

‘Stationed MAF Base:’  is de basis van MAF op Papoea van

vliegt. 

 

In het MAF Spel is dit ook de basis waar de leerlingen vanaf moeten 
starten. Deze informatie niet geven!
 

10 minuten10 minuten10 minuten10 minuten    
Verwerking 

 

Zing met elkaar nogmaals het lied: 

5 minuten5 minuten5 minuten5 minuten    
Verwerking 

Laat een aantal leerlingen hun creaties aan de klas zien.
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Lees het verhaal van vandaag met elkaar.  

de volgende vraag: 

Wie zou er ook wel gewoon piloot willen worden?

Wie zou er wel voor de MAF piloot willen worden?

Op Pagina 24 van het werkboekje is het mogelijk om een eigen 

Paspoort te maken en een MAF Vliegbrevet. De leerlingen kunnen 

een aantal dingen naar eigen keuze invullen.  

Aircraft’ is het natuurlijk de bedoeling dat ze een MAF 

Vliegtuig kiezen en geen ‘F16’ bijvoorbeeld. 

‘Stationed MAF Base:’  is de basis van MAF op Papoea van

In het MAF Spel is dit ook de basis waar de leerlingen vanaf moeten 
starten. Deze informatie niet geven! 

Zing met elkaar nogmaals het lied: ‘Mijn vader is een held

Laat een aantal leerlingen hun creaties aan de klas zien.
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Wie zou er ook wel gewoon piloot willen worden? 

Wie zou er wel voor de MAF piloot willen worden? 

van het werkboekje is het mogelijk om een eigen 

Paspoort te maken en een MAF Vliegbrevet. De leerlingen kunnen 

Aircraft’ is het natuurlijk de bedoeling dat ze een MAF 

‘Stationed MAF Base:’  is de basis van MAF op Papoea van waar men 

In het MAF Spel is dit ook de basis waar de leerlingen vanaf moeten 

Mijn vader is een held’ 

Laat een aantal leerlingen hun creaties aan de klas zien. 



 

Les 18 Taalles

Creatieve les waarbij leerlingen leren 

verschillende stijlen. Kleurgebruik, schrijfstijl, grootte van letters, enz. 

Deze les dient tegelijk als evaluatiemiddel voor leerkrachten over het 

‘succes’ van de projectweek.

Doel: Doel: Doel: Doel:     

1. Leerlingen leren een goed Nederlands 
maken. Met name het gebruik van weinig woorden en toch veel te zeggen wordt 

geoefend. 
Dit sluit aan bij Kerndoel 8 en 54

 
2. Leerlingen vormen verder hun mening over Medische Hulpverlening door MAF op 
Papoea. Aan de hand van het maken van een krant leren ze hun mening te 

vormen. 
 

Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:    

� 60 minuten. 
 

Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:    

! Neem een oude krant mee of tijdschrift om klassikaal letter

analyseren. Neem ook een deel van een tekst door (advertentie of 

woordgebruik te analyseren.

! Voor deze opdracht moet voldoende fotomateriaal beschikbaar zijn. 

! Belangrijk is dat de leerlingen leren om met kleur, grootte van de letters, vormen 

en andere stijlelementen 

groot en roodgroot en roodgroot en roodgroot en rood 
 

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    

� Oefenpapier (niet bij lespakket inbegrepen)
� Schrijfwaar    
� Lijm    

    

Benodigde KennisBenodigde KennisBenodigde KennisBenodigde Kennis    

� geen. 
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Taalles ‘Papoea News’. 

es waarbij leerlingen leren communiceren door middel van 

stijlen. Kleurgebruik, schrijfstijl, grootte van letters, enz. 

als evaluatiemiddel voor leerkrachten over het 

‘succes’ van de projectweek. 

Leerlingen leren een goed Nederlands artikel te schrijven en een advertentie te 

Met name het gebruik van weinig woorden en toch veel te zeggen wordt 

it aan bij Kerndoel 8 en 54 

Leerlingen vormen verder hun mening over Medische Hulpverlening door MAF op 

Papoea. Aan de hand van het maken van een krant leren ze hun mening te 

t mee of tijdschrift om klassikaal letter- en kleurgebruik te 

analyseren. Neem ook een deel van een tekst door (advertentie of 

woordgebruik te analyseren.    

Voor deze opdracht moet voldoende fotomateriaal beschikbaar zijn. 

elangrijk is dat de leerlingen leren om met kleur, grootte van de letters, vormen 

en andere stijlelementen op een bepaalde manier te communiceren

 is aandacht en klein en grijs is niet belangrijk.     

(niet bij lespakket inbegrepen) 
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communiceren door middel van 

stijlen. Kleurgebruik, schrijfstijl, grootte van letters, enz. 

als evaluatiemiddel voor leerkrachten over het 

rtikel te schrijven en een advertentie te 

Met name het gebruik van weinig woorden en toch veel te zeggen wordt 

Leerlingen vormen verder hun mening over Medische Hulpverlening door MAF op 

Papoea. Aan de hand van het maken van een krant leren ze hun mening te 

en kleurgebruik te 

analyseren. Neem ook een deel van een tekst door (advertentie of column) om het 

Voor deze opdracht moet voldoende fotomateriaal beschikbaar zijn.     

elangrijk is dat de leerlingen leren om met kleur, grootte van de letters, vormen 

op een bepaalde manier te communiceren. Oftewel 

    



 

Lesschema:Lesschema:Lesschema:Lesschema:    

    

10101010minutenminutenminutenminuten    
Introductie 

 

Een krant maakt dingen die gebeuren bekend aan de lezer

leerlingen moeten nu een krant maken om MAF bekend te maken en 

specifiek het werk van MAF op Papoea.

 

Bekijk met e

1. Lettergrootte
2. Lettertype
3. Letterkleur
4. Achtergrondkleur
5. Foto (eventueel met bijschrift)

 
Een trucje om te laten zien dat het werkt is heel vlug (1
leerling de pagina te laten zien en vragen wat hij 
hem of haar raden naar het onderwerp van het artikel en/of waar het 
over gaat. 
 
Bekijk met elkaar de tekst van het artikel (bij voorkeur 

advertentie).

1. Wat staat er?
2. Hoe staat het er
3. Wat wil de schrijver dat er moet gebeuren?

 

De leerlingen zullen allicht bekend zijn m
proberen je over te halen om iets te laten kopen, te laten geloven, te 
laten doen, te …
 
Vraag aan de leerlingen wat ze denken van de advertentie. Wat is de 

bedoeling ervan? 

 

45454545    minutenminutenminutenminuten 
Informatie 

Laat de leerlingen 

zelf verzinnen

woorden op het bord te schrijven. Aan de hand van die 

kernwoorden maken ze het verhaal verder af (aanvullen met details, 

interessante weetjes, enz.). 

 

Aan de hand van deze foto

schrijven..  

1. Het hoofdartikel is een verhalend artikel over wat er gebeurt 
is. (Verslaglegging 

2. Mijn mening is een column over de gebeurtenis.
(Waarderend

3. Advertentie moet een pakkende boodschap zijn.
(Indringend 

 Zwart
verband’. Woorden als ‘altijd’, ‘nooit’ of zoiets is 
 
VB. ‘Zonder MAF, geen medische hulp
helemaal natuurlijk niet. De hulp kan wel met de
dat duurt zo lang dat het niet rede
accepteert deze vorm van ‘overdrijven’ in de 
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Een krant maakt dingen die gebeuren bekend aan de lezer

leerlingen moeten nu een krant maken om MAF bekend te maken en 

specifiek het werk van MAF op Papoea. 

Bekijk met elkaar een krant of tijdschrift. Wat valt op? 

Lettergrootte 

Lettertype 

Letterkleur 

Achtergrondkleur 

Foto (eventueel met bijschrift) 

Een trucje om te laten zien dat het werkt is heel vlug (1
leerling de pagina te laten zien en vragen wat hij gezien heeft. Laat 
hem of haar raden naar het onderwerp van het artikel en/of waar het 

Bekijk met elkaar de tekst van het artikel (bij voorkeur ook 

. 

Wat staat er? 

Hoe staat het er? 

Wat wil de schrijver dat er moet gebeuren? 

eerlingen zullen allicht bekend zijn met advertenties. Ze 
proberen je over te halen om iets te laten kopen, te laten geloven, te 

te … enz.  

Vraag aan de leerlingen wat ze denken van de advertentie. Wat is de 

bedoeling ervan?  

Laat de leerlingen de krant maken. Ze mogen het verhaal enigszins 

zelf verzinnen. U kunt de leerlingen op weg helpen door een lijn van 

woorden op het bord te schrijven. Aan de hand van die 

kernwoorden maken ze het verhaal verder af (aanvullen met details, 

interessante weetjes, enz.).  

Aan de hand van deze foto’s op pag. 22 & 23 gaan ze het artikel 

Het hoofdartikel is een verhalend artikel over wat er gebeurt 

is. (Verslaglegging - objectief) 

Mijn mening is een column over de gebeurtenis.

Waarderend - subjectief) 

Advertentie moet een pakkende boodschap zijn.

(Indringend -  zwart-wit) 

Zwart-wit is niet fantasievol of objectief, maar vaak 
Woorden als ‘altijd’, ‘nooit’ of zoiets is meestal

Zonder MAF, geen medische hulp’. Het is wel bijna waar, maar 
helemaal natuurlijk niet. De hulp kan wel met de auto komen maar 
dat duurt zo lang dat het niet redelijk of wenselijk is. Iedereen 
accepteert deze vorm van ‘overdrijven’ in de ‘reclamewereld
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Een krant maakt dingen die gebeuren bekend aan de lezer. De 

leerlingen moeten nu een krant maken om MAF bekend te maken en 

Een trucje om te laten zien dat het werkt is heel vlug (1-2 sec.) een 
gezien heeft. Laat 

hem of haar raden naar het onderwerp van het artikel en/of waar het 

ook een 

et advertenties. Ze 
proberen je over te halen om iets te laten kopen, te laten geloven, te 

Vraag aan de leerlingen wat ze denken van de advertentie. Wat is de 

Ze mogen het verhaal enigszins 

U kunt de leerlingen op weg helpen door een lijn van 

woorden op het bord te schrijven. Aan de hand van die 

kernwoorden maken ze het verhaal verder af (aanvullen met details, 

gaan ze het artikel 

Het hoofdartikel is een verhalend artikel over wat er gebeurt 

Mijn mening is een column over de gebeurtenis. 

Advertentie moet een pakkende boodschap zijn. 

wit is niet fantasievol of objectief, maar vaak ‘uit zijn 
meestal onmogelijk.  

. Het is wel bijna waar, maar 
auto komen maar 

lijk of wenselijk is. Iedereen 
reclamewereld’. 



 

5555    minutminutminutminuteeeennnn    
Verwerking 

Laat enkele leerlingen hun creaties zien en 

gedaan en natuurlijk wat ze hebben willen overbrengen.

 

Deze les is als een soort van evaluatietoets van de projectweek. We 
zijn erg benieuwd naar de creaties van de leerlingen. We stellen het 
dan ook zeer op prijs als u een kopie wilt maken en deze wilt 
bijvoegen bij het evaluatieformulier. Alvast bedankt.
 

 

© 2010 MAF Nederland 

 

Laat enkele leerlingen hun creaties zien en vertellen wat ze hebben 

natuurlijk wat ze hebben willen overbrengen.

Deze les is als een soort van evaluatietoets van de projectweek. We 
zijn erg benieuwd naar de creaties van de leerlingen. We stellen het 
dan ook zeer op prijs als u een kopie wilt maken en deze wilt 

ij het evaluatieformulier. Alvast bedankt. 
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vertellen wat ze hebben 

natuurlijk wat ze hebben willen overbrengen. 

Deze les is als een soort van evaluatietoets van de projectweek. We 
zijn erg benieuwd naar de creaties van de leerlingen. We stellen het 
dan ook zeer op prijs als u een kopie wilt maken en deze wilt 



 



 

Les 19 MAF Spel

Spel met alle aspecten die in de projectweek naar voren zijn gekomen in 

de leerlijn: Medische hulpverlening door MAF op Papoea.

Doel: Doel: Doel: Doel:     

1. Alle aspecten van de projectweek terug laten komen in een spel.

 
2. Persoonlijke verwerking van alles wat g

 

Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:Tijdsduur:    

� 90 minuten 

 

Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:Voorbereiding:    

! U heeft voldoende pionnen en dobbelstenen nodig. Ook heeft iedere leerling 

schrijfwaar en papier nodig om het een en ander bij te houden.

! Kopieer de in de handleiding meegeleverde bladen met 

Opdrachtkaarten en W
is 1 set nodig (1set is van alle bladen).

 

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    

� Spelposter    

� Pionnen    

� Schrijfwaar    

� Papier    

� Dobbelstenen    

� Vliegtuigkaarten    

� Opdrachtkaarten    

� Weerkaarten    

    

Benodigde KennisBenodigde KennisBenodigde KennisBenodigde Kennis    

� Voldoende kennis van de spelregels is nodig.
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MAF Spel. 

Spel met alle aspecten die in de projectweek naar voren zijn gekomen in 

de leerlijn: Medische hulpverlening door MAF op Papoea. 

Alle aspecten van de projectweek terug laten komen in een spel.

ersoonlijke verwerking van alles wat geleerd is. 

U heeft voldoende pionnen en dobbelstenen nodig. Ook heeft iedere leerling 

schrijfwaar en papier nodig om het een en ander bij te houden.    

Kopieer de in de handleiding meegeleverde bladen met Vliegtuigkaarte
Weerkaarten. Voor ieder groepje (min. 3 leerlingen en max. 6) 

is 1 set nodig (1set is van alle bladen).    

oende kennis van de spelregels is nodig. 
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Spel met alle aspecten die in de projectweek naar voren zijn gekomen in 

 

Alle aspecten van de projectweek terug laten komen in een spel. 

U heeft voldoende pionnen en dobbelstenen nodig. Ook heeft iedere leerling 

    

Vliegtuigkaarten, 
(min. 3 leerlingen en max. 6)  



 

    

Lesschema:Lesschema:Lesschema:Lesschema:    

    

15151515minutenminutenminutenminuten    
Introductie + 

voorbereiding 

 

Neem klassikaal de spelregels door.

 

Let op: er moeten nog enkele lijnen in de spelposter getekend 
worden anders is het niet mogelijk om ieder willekeurig dor
kunnen bereiken.
 
Maak groepjes van minimaal 3 leerlingen en maximaal 6 leerlingen.

 

60606060    minutenminutenminutenminuten 
Informatie 

Laat de groepjes het spel spelen. 

 

Bedoeling van het spel:
De leerlingen kiezen een vliegtuig. Daarna pakken ze een opdracht. 
Deze opdracht ka
geval is, mogen ze ruilen met een andere speler. Ze gooien met de 
dobbelsteen (bijv. ‘ 3’ ) Afhankelijk van het vliegtuig (duurder ‘ 
en/of sneller ‘ +1) wordt van het punten totaal afgeteld of juist 
opgeteld. Het overgebleven aantal is het aantal stappen (oftewel 
dorpen) die het vliegtuig kan bereiken. Iedere lijn is dus ‘1 stap’. 
Afhankelijk van de opdracht mag er maar 2 dorpen bereikt worden 
vanwege de tijd die men in het dorp nodig heeft (medische s
Bij een afgeronde opdracht worden de punten uitgekeerd (noteer dit 
op een stukje kladpapier).
 

15151515    minutminutminutminuteeeennnn    
Verwerking 

Rond de projectweek af door met elkaar enkele ervaringen te delen. 

Laat leerlingen aangeven wat ze het leukste en wat ze het mee

interessant vonden. U kunt dit meenemen in uw evaluatie richting 

MAF Nederland.

 

 

BedanktBedanktBedanktBedankt
MAF NederlandMAF NederlandMAF NederlandMAF Nederland
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Neem klassikaal de spelregels door. 

Let op: er moeten nog enkele lijnen in de spelposter getekend 
worden anders is het niet mogelijk om ieder willekeurig dor
kunnen bereiken. 

Maak groepjes van minimaal 3 leerlingen en maximaal 6 leerlingen.

Laat de groepjes het spel spelen.  

Bedoeling van het spel: 
De leerlingen kiezen een vliegtuig. Daarna pakken ze een opdracht. 
Deze opdracht kan ongeschikt zijn voor hun vliegtuig. Als dat het 
geval is, mogen ze ruilen met een andere speler. Ze gooien met de 
dobbelsteen (bijv. ‘ 3’ ) Afhankelijk van het vliegtuig (duurder ‘ 
en/of sneller ‘ +1) wordt van het punten totaal afgeteld of juist 

geteld. Het overgebleven aantal is het aantal stappen (oftewel 
dorpen) die het vliegtuig kan bereiken. Iedere lijn is dus ‘1 stap’. 
Afhankelijk van de opdracht mag er maar 2 dorpen bereikt worden 
vanwege de tijd die men in het dorp nodig heeft (medische s
Bij een afgeronde opdracht worden de punten uitgekeerd (noteer dit 
op een stukje kladpapier). 

Rond de projectweek af door met elkaar enkele ervaringen te delen. 

Laat leerlingen aangeven wat ze het leukste en wat ze het mee

interessant vonden. U kunt dit meenemen in uw evaluatie richting 

MAF Nederland. 

BedanktBedanktBedanktBedankt    dat u deze projectweek met uw klas wilde houden.dat u deze projectweek met uw klas wilde houden.dat u deze projectweek met uw klas wilde houden.dat u deze projectweek met uw klas wilde houden.
MAF NederlandMAF NederlandMAF NederlandMAF Nederland    bedankt u vriendelijk voor uw inzet en tijd.bedankt u vriendelijk voor uw inzet en tijd.bedankt u vriendelijk voor uw inzet en tijd.bedankt u vriendelijk voor uw inzet en tijd.
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Let op: er moeten nog enkele lijnen in de spelposter getekend 
worden anders is het niet mogelijk om ieder willekeurig dorp te 

Maak groepjes van minimaal 3 leerlingen en maximaal 6 leerlingen. 

De leerlingen kiezen een vliegtuig. Daarna pakken ze een opdracht. 
n ongeschikt zijn voor hun vliegtuig. Als dat het 

geval is, mogen ze ruilen met een andere speler. Ze gooien met de 
dobbelsteen (bijv. ‘ 3’ ) Afhankelijk van het vliegtuig (duurder ‘ -1’  
en/of sneller ‘ +1) wordt van het punten totaal afgeteld of juist 

geteld. Het overgebleven aantal is het aantal stappen (oftewel 
dorpen) die het vliegtuig kan bereiken. Iedere lijn is dus ‘1 stap’.  
Afhankelijk van de opdracht mag er maar 2 dorpen bereikt worden 
vanwege de tijd die men in het dorp nodig heeft (medische safari’s). 
Bij een afgeronde opdracht worden de punten uitgekeerd (noteer dit 

Rond de projectweek af door met elkaar enkele ervaringen te delen. 

Laat leerlingen aangeven wat ze het leukste en wat ze het meest 

interessant vonden. U kunt dit meenemen in uw evaluatie richting 

dat u deze projectweek met uw klas wilde houden.dat u deze projectweek met uw klas wilde houden.dat u deze projectweek met uw klas wilde houden.dat u deze projectweek met uw klas wilde houden.    
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Quest Kodiak Cessna 208 Cessna 206 

Snelheid:  +1 

Kosten:  -2  
 

Max. Passagiers: 8 
Max. Gewicht: 1250 kg 

Max. Brancards: 3 
 

Start- & Landingsbaan: 
 minimaal 250m 

Snelheid:  +1 

Kosten:   -2 
 

Max. Passagiers: 12 
Max. Gewicht: 1150 kg 

Max Brancards: 6 
 

Start- & Landingsbaan: 
 minimaal 550m 

Snelheid:  0 

Kosten:  0  
 

Max. Passagiers: 5 
Max. Gewicht: 400 kg 

Max Brancards: 1 
 

Start- & Landingsbaan: 
 minimaal 200m 

Quest Kodiak Cessna 208 Cessna 206 

Quest Kodiak Cessna 208 Cessna 206 

Snelheid:  +1 

Kosten:   -2  
 

Max. Passagiers: 8 
Max. Gewicht: 1250 kg 

Max. Brancards: 3 
 

Start- & Landingsbaan: 
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Kosten:   -2  
 

Max. Passagiers: 12 
Max. Gewicht: 1150 kg 

Max Brancards: 6 
 

Start- & Landingsbaan: 
 minimaal 550m 

Snelheid:  0 

Kosten:  0 
 

Max. Passagiers: 5 
Max. Gewicht: 400 kg 

Max Brancards: 1 
 

Start- & Landingsbaan: 
 minimaal 200m 

Snelheid:  +1 

Kosten:   -2  
 

Max. Passagiers: 8 
Max. Gewicht: 1250 kg 

Max. Brancards: 3 
 

Start- & Landingsbaan: 
 minimaal 250m 

Snelheid:  0 

Kosten:   -2  
 

Max. Passagiers: 12 
Max. Gewicht: 1150 kg 

Max Brancards: 6 
 

Start- & Landingsbaan: 
 minimaal 550m 

Snelheid:  0 

Kosten:  0 
 

Max. Passagiers: 5 
Max. Gewicht: 400 kg 

Max Brancards: 1 
 

Start- & Landingsbaan: 
 minimaal 200m 



Quest Kodiak Cessna 208 Cessna 206 

Quest Kodiak Cessna 208 Cessna 206 

Quest Kodiak Cessna 208 Cessna 206 



Opdracht Opdracht Opdracht 

Opdracht Opdracht Opdracht 

Opdracht Opdracht Opdracht 

verplicht 

Het is alweer een maand geleden 
dat de vorige medische safari is 
gevlogen. De doktoren staan klaar. 
 

1. Nabire   400kg 
2. Daboto  325kg 
3. Hitadipa  300kg  
4. Pogapa  275kg 
5. Bugalaga  250kg 
6. Enatorali  200kg 
7. Nabire 
 

Max. 2 dorpen per beurt.  

Bij ieder bereikt dorp ontvang je 
50 punten. Annuleren kost je  

eenmalig 100 punten 

Snel! Er is iemand die dringend 
medische verzorging nodig heeft. 
Vlieg naar:  
 

Landikma 
 
Het lijkt erop dat de 3 patienten 
een raar virus hebben opgelopen. 
Breng de patienten per brancard 
naar het juiste ziekenhuis. 

Voor iedere patient die bij het 
ziekenhuis is gebracht ontvang je 

50 punten. 

Ieder vliegtuig gaat na 50 uur 
vliegen voor een korte inspectie. 
Veiligheid gaat boven alles.  
Ga naar: 
 

Merauke 
 
Aangekomen zul je 1 beurt moeten 
overslaan voor onderhoud 
 
Hierna kun je weer veilig patienten 
en personen vervoeren. 

Onderhoud is noodzakelijk. Het 
levert uiteraard geen punten op. 

Het is alweer een maand geleden 
dat de vorige medische safari is 
gevlogen. De doktoren staan klaar. 
 

1. Manokwari  1200kg 
2. Kebar  900kg 
3. Testega  800kg 
4. Mouyeba  700kg 
5. Manokwari 
 

Max. 2 dorpen per beurt.  

Bij ieder bereikt dorp ontvang je 
50 punten. Annuleren kost je  

eenmalig 100 punten 

Snel! Er is iemand die dringend 
medische verzorging nodig heeft. 
Vlieg naar:  
 

Senggo 
 
Het lijkt erop dat er 1 patient een 
gebroken been heeft opgelopen. 
Breng de patient per brancard 
naar het juiste ziekenhuis. 

Voor iedere patient die bij het 
ziekenhuis is gebracht ontvang je 

50 punten. 

Reizen op Papoea is zonder vlieg-
tuig een enorm problem. Gewoon 
personenvervoer hoort dus ook bij 
de taken van MAF. Op de plek 
waar je staat zijn: 
 

5 passagiers voor Mamit 
 

Een paar passagiers willen zaden 
kopen om zelf groente te verbou-
wen. Deze vlucht betekent veel als 
je geisoleerd leeft. 

Voor iedere passagier die aankomt 
op de plaats van bestemming krijg 

je 50 punten 

verplicht 

Het is alweer een maand geleden 
dat de vorige medische safari is 
gevlogen. De doktoren staan klaar. 
 

1. Timika  1000kg 
2. Enatorali  500kg  
3. Bugalaga  350kg 
4. Pogapa  300kg 
5. Hitadipa  250kg 
6. Timika   
 

Max. 2 dorpen per beurt.  

Bij ieder bereikt dorp ontvang je 
50 punten. Annuleren kost je  

eenmalig 100 punten 

Snel! Er is iemand die dringend 
medische verzorging nodig heeft. 
Vlieg naar:  

 
Ok Sobil 

 
Een busongeluk! De wegen op 
Papoea zijn ook niet geschikt voor 
een bus. Nou ja, 5 mensen hebben 
een operatie nodig.  Breng de 
patienten per brancard naar het 
juiste ziekenhuis. 

Voor iedere patient die bij het 
ziekenhuis is gebracht ontvang je 

50 punten. 

.Reizen op Papoea is zonder vlieg-
tuig een enorm problem. Gewoon 
personenvervoer hoort dus ook bij 
de taken van MAF. Op de plek 
waar je staat zijn: 
 
11 passagiers voor Mouyeba 

 
Een evangelist die jarenlang 
gewerkt heeft in Mouyeba neemt 
afscheid. Veel mensen willen hem 
gedag zeggen. 

Voor iedere passagier die aankomt 
op de plaats van bestemming krijg 

je 50 punten 

verplicht 

verplicht 



Opdracht Opdracht Opdracht 

Opdracht Opdracht Opdracht 

Opdracht Opdracht Opdracht 



Opdracht Opdracht Opdracht 

Opdracht Opdracht Opdracht 

Opdracht Opdracht Opdracht 

verplicht 

Het is alweer een maand geleden 
dat de vorige medische safari is 
gevlogen. De doktoren staan klaar. 
 

1. Wamena  1250kg 
2. Mulia  1000kg  
3. Ilu   900kg  
4. Mamit  750kg 
5. Wamena   
 

Max. 2 dorpen per beurt.  

Bij ieder bereikt dorp ontvang je 
50 punten. Annuleren kost je  

eenmalig 100 punten 

Snel! Er is iemand die dringend 
medische verzorging nodig heeft. 
Vlieg naar:  
 

Daboto 
 
Het lijkt erop dat er 3 mensen  een 
raar virus hebben opgelopen. 
Breng de patiënten per brancard 
naar het juiste ziekenhuis.  

Voor iedere patient die bij het 
ziekenhuis is gebracht ontvang je 

50 punten. 

Ieder vliegtuig gaat naar 50 uur 
Vliegen voor een korte inspectie. 
Veiligheid gaat boven alles.  
Ga naar: 
 

Manokwari  
 
Aangekomen zul je 1 beurt moeten 
overslaan voor onderhoud 
 
Hierna kun je weer veilig patienten 
en personen vervoeren. 

Onderhoud is noodzakelijk. Het 
levert uiteraard geen punten op. 

Het is alweer een maand geleden 
dat de vorige medische safari is 
gevlogen. De doktoren staan klaar. 
 

1. Wamena  400kg 
2. Kobakma  300kg 
3. Landikma  250kg 
4. Pagai  200kg 
5. Nipsan  150kg 
6. Wamena 
 

Max. 2 dorpen per beurt.  

Bij ieder bereikt dorp ontvang je 
50 punten. Annuleren kost je  

eenmalig 100 punten 

Snel! Er is iemand die dringend 
medische verzorging nodig heeft. 
Vlieg naar:  
 

Mulia 
 
Het lijkt erop dat er 1 patient 
een gebroken been heeft op-
gelopen. Breng de patient per 
brancard naar het juiste zieken-
huis. 

Voor iedere patient die bij het 
ziekenhuis is gebracht ontvang je 

50 punten. 

Reizen op Papoea is zonder vlieg-
tuig een enorm problem. Gewoon 
personenvervoer hoort dus ook bij 
de taken van MAF. Op de plek 
waar je staat zijn: 
 

8 passagiers voor Pogapa 
 
Onderweg komt het gesprek al 
gauw op geloven. Je bent blij dat 
je hebt kunnen vertellen wat God 
voor jou betekent.  

Voor iedere passagier die aankomt 
op de plaats van bestemming krijg 

je 50 punten 

verplicht 

Het is alweer een maand geleden 
dat de vorige medische safari is 
gevlogen. De doktoren staan klaar. 
 

1. Wamena  700kg 
2. Nipsan  550kg 
3. Luban  400kg 
4. Koropun  300kg 
5. Wamena   
 

Max. 2 dorpen per beurt.  

Bij ieder bereikt dorp ontvang je 
50 punten. Annuleren kost je  

eenmalig 100 punten 

Snel! Er is iemand die dringend 
medische verzorging nodig heeft. 
Vlieg naar:  
 

Bugalaga 
 
Varkens zijn een teken van rijkdom 
Stelen van varkens betekent vaak 
‘oorlog’ tussen families. De 4  
patienten moeten geopereerd 
worden. Breng ze per brancard 
naar het juiste ziekenhuis. 

Voor iedere patient die bij het 
ziekenhuis is gebracht ontvang je 

50 punten. 

Reizen op Papoea is zonder vlieg-
tuig een enorm problem. Gewoon 
personenvervoer hoort dus ook bij 
de taken van MAF. Op de plek 
waar je staat zijn: 
 
10 passagiers voor Siradela 

 
Het betekent ontzettend veel als 
mensen elkaar ontmoeten. Maan-
delijks wordt een bijbelkring in 
Siradela georganiseerd. 

Voor iedere passagier die aankomt 
op de plaats van bestemming krijg 

je 50 punten. 

verplicht 

verplicht 



Opdracht Opdracht Opdracht 

Opdracht Opdracht Opdracht 

Opdracht Opdracht Opdracht 



Opdracht Opdracht Opdracht 

Opdracht Opdracht Opdracht 

Opdracht Opdracht Opdracht 

verplicht 

Het is alweer een maand geleden 
dat de vorige medische safari is 
gevlogen. De doktoren staan klaar. 
 

1. Wamena  1150kg 
2. Korobun  1000kg 
3. Langda  850kg 
4. Ok Sobil  800kg 
5. Siradela  650kg 
6. Wamena 
 

Max. 2 dorpen per beurt.  

Bij ieder bereikt dorp ontvang je 
50 punten. Annuleren kost je  

eenmalig 100 punten 

Snel! Er is iemand die dringend 
medische verzorging nodig heeft. 
Vlieg naar:  
 

TenahMerah 
 

2  patienten zijn gewond geraakt 
bij een auto ongeluk en moeten 
geopereerd worden. Breng de 
patienten per brancard naar het 
juiste ziekenhuis. 

Voor iedere patient die bij het 
ziekenhuis is gebracht ontvang je 

50 punten. 

Ieder vliegtuig gaat na 50 uur 
Vliegen voor een korte inspectie. 
Veiligheid gaat boven alles.  
Ga naar: 
 

Shentani 
 
Aangekomen zul je 1 beurt moeten 
overslaan voor onderhoud 
 
Hierna kun je weer veilig patienten 
en personen vervoeren. 

Onderhoud is noodzakelijk. Het 
levert uiteraard geen punten op. 

Het is alweer een maand geleden 
dat de vorige medische safari is 
gevlogen. De doktoren staan klaar. 
 

1. Shentani  850kg 
2. Pagai  650kg  
3. Landikma  450kg 
4. Nipsan  350kg 
5. Luban  250kg 
6. Shentani 
 

Max. 2 dorpen per beurt.  

Bij ieder bereikt dorp ontvang je 
50 punten. Annuleren kost je  

eenmalig 100 punten 

Snel! Er is iemand die dringend 
medische verzorging nodig heeft. 
Vlieg naar:  

 
Kepi 

 
4 patienten hebben vervuild drink-
water gedronken. Ze zullen een 
injectie moeten hebben tegen het 
virus. Breng de patienten per bran-
card naar het juiste ziekenhuis. 

Voor iedere patient die bij het 
ziekenhuis is gebracht ontvang je 

50 punten. 

Reizen op Papoea is zonder vlieg-
tuig een enorm problem. Gewoon 
personenvervoer hoort dus ook bij 
de taken van MAF. Op de plek 
waar je staat zijn: 
 
12 passagiers voor Hitadipa 

 
Achteraf hoor je dat één van de 
passagiers naar een begrafenis 
van een familielid ging. Door MAF 
kon ze erbij zijn. 

Voor elke passagier die op de 
plaats van bestemming aankomt 

krijg je 50 punten. 

verplicht 

Het is alweer een maand geleden 
dat de vorige medische safari is 
gevlogen. De doktoren staan klaar. 
 

1. Merauke  600kg 
2. Kepi  450kg 
3. Senggo  350kg 
4. Boma  250kg 
5. TanahMerah   
 

Max. 2 dorpen per beurt.  

Bij ieder bereikt dorp ontvang je 
50 punten. Annuleren kost je  

eenmalig 100 punten 

Snel! Er is iemand die dringend 
medische verzorging nodig heeft. 
Vlieg naar:  
 

Boma  
 
Hun huis stortte in tijdens hevige 
regenval. 3 patienten hebben iets 
gebroken. Breng de patienten per 
brancard naar het juiste zieken-
huis. 

Voor iedere patient die bij het 
ziekenhuis is gebracht ontvang je 

50 punten. 

Reizen op Papoea is zonder vlieg-
tuig een enorm problem. Gewoon 
personenvervoer hoort dus ook bij 
de taken van MAF. Op de plek 
waar je staat zijn: 
 
9 passagiers voor Testega 

 
De markt in Testega staat bekend 
onder handelaars. Onder de pas-
sagiers een arme boer die een 
paar wilde zwijnen kon verkopen. 

Voor iedere passagier die op de 
plaats van bestemming aankomt 

krijg je 50 punten. 

verplicht 

verplicht 



Opdracht Opdracht Opdracht 

Opdracht Opdracht Opdracht 

Opdracht Opdracht Opdracht 

verplicht 



Het Weer 

De stripagent van je vol-

gende bestemming belde: 

Door voetballende kin-

deren is een deel van de 

landingsbaan niet meer te 

gebruiken. Wat overblijft 

is slechts 300 meter. 

Vervelend, maar het is 

niet anders. 

Het Weer 

De stripagent van je vol-

gende bestemming belde. 

Wilde zwijnen hebben een 

deel van de landinsgbaan 

onbruikbaar gemaakt. 

Wat overblijft is slechts 

200 meter. Vervelend 

maar het is niet anders. 

Het Weer 

Je had nog zo gezegd dat 

je niet langs zou komen 

als de baan niet was 

schoongemaakt. Door het 

onkruid kun je niet goed 

remmen is dat is gevaar-

lijk. Je kunt niet naar je 

volgende bestemming. 

Het Weer 

Een goed bericht!  

Speciaal voor jouw op-

dracht is er geldschieter 

gevonden. De gulle gever 

is bereid alle kosten te 

betalen die voor deze 

beurt nodig zijn.  

Het Weer 

In de bergen weet je 

maar nooit waar de wind 

vandaag komt. Vandaag 

zit het gelukkig mee. Met 

de rugwind kun je dus 

sneller vliegen. Meer  

afstand met dezelfde 

brandstof dus.  

+1 voor de snelheid 

Het Weer 

De brandstof prijs is laag. 

Dat levert een mooi voor-

deel op. De brandstof is 

goekoper.  

+1 bij het aantal dobbel-

steenpunten. 

Het Weer 

Ahhh, je vliegtuig gaat 

kapot! Je eventuele op-

dracht maakt een 

medespeler af. 

De andere speler mag de 

opdracht niet weigeren. 

Geen punten voor jouw. 

Je kunt je vliegtuig 

ophalen op Manokwari.  

Het Weer 

Als piloot moet je ieder 

jaar laten zien dat je goed 

kunt vliegen. Het examen 

valt je zwaar en je moet 

een extra leren. Je neemt 

een halve dag vrijaf.  

-1 bij je  

dobbelsteenpunten. 

Het Weer 

Als piloot ben je ook maar 

een mens. Een verkoud-

heid houdt je aan de 

grond. Je zult moeten 

uitzieken. Intussen kun je 

mooi wat administratie in 

de hangar doen. Vliegen 

gaat vandaag even niet.  



Het Weer Het Weer Het Weer 

Het Weer Het Weer Het Weer 

Het Weer Het Weer Het Weer 



Het Weer 

Het is altijd dringen in de 

passagiersruimte. Je bent 

net te laat met ingrijpen 

en je moet een hevig 

ruzie sussen. De verloren 

tijd kost –1 . 

 

(Geldt voor  

passagiersvluchten) 

Het Weer 

Het is altijd dringen in de 

passagiersruimte. Je bent 

net te laat met ingrijpen 

en je moet een hevig 

ruzie sussen. De verloren 

tijd kost –1 . 

 

(Geldt voor  

passagiersvluchten) 

Het Weer 

Het is altijd dringen in de 

passagiersruimte. Je bent 

net te laat met ingrijpen 

en je moet een hevig 

ruzie sussen. De verloren 

tijd kost –1 . 

 

(Geldt voor  

passagiersvluchten) 

Het Weer 

De medische safari’s  zijn 

belangrijk voor  veel 

mensen, maar zo belan-

grijk daar hadden ze bij 

de planning geen reken-

ing gehouden. Je kunt 

maar 1 dorp bezoeken 

vandaag. 

Het Weer 

De medische safari’s  zijn 

belangrijk voor  veel 

mensen, maar zo belan-

grijk daar hadden ze bij 

de planning geen reken-

ing gehouden. Je kunt 

maar 1 dorp bezoeken 

vandaag. 

Het Weer 

De medische safari’s  zijn 

belangrijk voor  veel 

mensen, maar zo belan-

grijk daar hadden ze bij 

de planning geen reken-

ing gehouden. Je kunt 

maar 1 dorp bezoeken 

vandaag. 

Het Weer 

Hoe meer mensen geld 

geven voor de medische 

vluchten in Papoea hoe 

beter.  De jaarlijkse olie-

bollenverkoop was 

geslaagd.  

Je kunt meer brandstof 

kopen (+1). 

Het Weer 

Tijdens de afgelopen 

Open Dagen zijn veel 

mensen enthousiast ge-

worden door het zien van 

de medische vluchten op 

Papoea. Ze hebben veel 

geld gegeven. 

Je kunt meer brandstof 

kopen (+1). 

Het Weer 

Een Ambassadeur van 

MAF is iemand die in  

kennissenkring of kerk 

aandacht vraag voor het 

werk van MAF. De col-

lecte in de kerk leverde 

een mooi bedrag op.  

Je kunt meer brandstof 

kopen (+1). 



Het Weer Het Weer Het Weer 

Het Weer Het Weer Het Weer 

Het Weer Het Weer Het Weer 




