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Burgerschap 

Samsam komt 5 x per jaar uit met een magazine, 

en een werkblad. Daarbij hoort een website met 

filmpjes en aanvullende informatie: samsam.net 

Met Samsam werkt u aan kennis, vaardigheden 

en gedrag op het gebied van burgerschap. Elke 

editie heeft een thema dat aansluit bij mondiale 

vraagstukken over democratie, kinderrechten, 

identiteit en duurzaamheid.  

 

Wat heeft u nodig? 

Voor elke leerling een magazine en werkblad. De 

filmpjes kunt u klassikaal op het digibord 

bekijken.  

 

Tijdsduur 

Een les met Samsam duurt ongeveer 50 minuten.  

 

 

  

Samsam nr. 1 | Telefoon 

 

Introductie  Bekijk samen het filmpje ‘Telefoon in Ethiopië’ op samsam.net/ethiopie. Bruke (10) uit 

Addis Abeba mag van zijn ouders niet op internet en aan tafel tijdens het eten is een 

telefoon verboden. Vragen voor de leerlingen: wie heeft een eigen telefoon? Zijn er thuis 

regels over het gebruik ervan? Hou je je daaraan? Wat zijn de regels op school?  

 

Voorkennis ophalen  Vraag uw leerlingen wat zij al weten over mobiele telefoons en laat ze opdracht 1 van 

het werkblad maken. Bespreek het samen. Welke vragen hebben uw leerlingen over het 

onderwerp? 

Doelen formuleren  Uw leerlingen leren meer over mobiele telefoons. Denk aan normen en waarden bij het 

gebruik van telefoons, cyberpesten en het recyclen van elektronische apparatuur. 

Verwerking   De leerlingen maken het werkblad. Het antwoordblad staat op samsam.net/lesbrieven 

 

Afsluiting  Bespreek met uw leerlingen wat ze hebben ingevuld. Vraag uw leerlingen wat zij hebben 

geleerd over telefoons en het gebruik ervan wereldwijd. 

 

 

Lesdoelen 

De opdrachten in het werkblad sluiten aan bij de 

kerndoelen en leerlijnen ‘Oriëntatie op jezelf en 

de wereld’ (34-39, 47-50) en de doelen van 

burgerschapsonderwijs en 

mensenrechteneducatie in het primair onderwijs 

van SLO.  

 

Het werkblad combineert burgerschap met 

begrijpend lezen, woordenschat en 

wereldoriëntatie. Als leerlingen leren hoe ze 

teksten beter kunnen begrijpen en hun 

woordenschat vergroten, krijgt nieuwe informatie 

over de wereld meer betekenis.  

 

Meer over Samsam in de klas vindt u op 

samsam.net/leerkrachten/samsam-in-de-klas. 
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Voor het lezen 

 

a Bekijk Samsam. Over welk thema gaat deze Samsam, denk je?  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

b Wat weet jij al over dit onderwerp?                   c  Wat wil jij graag weten over dit onderwerp? 

 Schrijf of teken het hieronder.    Schrijf je vragen hieronder op. 
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Gemaakt door: 
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Oude telefoons in Pakistan 
 Lees de tekst ‘Afvalberg met telefoons’ op pagina 12 en 13 van Samsam.  
 

a  Lees de zinnen hieronder. Zijn de zinnen WAAR of NIET WAAR? Kleur de zinnen die waar zijn groen en 

de zinnen die niet waar zijn rood.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b Welke zinnen van vraag 2a zijn NIET WAAR? Schrijf de nummers hieronder op en schrijf erachter waarom 

de zin niet waar is.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c Waarom moeten Johnson (13) en Asif werken? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d Werk samen met een klasgenootje. In de meeste landen is kinderarbeid verboden. Toch werken 

wereldwijd zo’n 152 miljoen kinderen, waardoor ze niet naar school kunnen. Organisaties over de hele 

wereld doen hun best om kinderarbeid te verminderen. Toch blijkt het heel lastig om dit grote probleem op 

te lossen. Waarom is het zo moeilijk, denken jullie, om kinderarbeid te stoppen? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. Kapotte telefoons, computerbeeldschermen en printers zijn elektronisch afval. 

2. Elektronisch afval in Pakistan komt vaak uit het buitenland.  

3. Bij het verbranden van elektronisch afval komen giftige stoffen vrij. 

4. Kwik en andere zware metalen kunnen astma en huidziekten veroorzaken. 

5. De kinderen uit het artikel werken ’s morgens en gaan ’s middags naar school. 

 

6. In Pakistan is kinderarbeid toegestaan als kinderen maximaal 4 uur per dag werken. 

7. Giftige stoffen uit elektronisch afval kunnen de grond en het drinkwater vervuilen. 
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Telefoons in Ethiopië 
Lees de tekst ‘Mijn ouders zijn streng’ op pagina 4 en 5 van Samsam. Heb je het filmpje al 

gezien? Kijk op samsam.net/ethiopie 

 

a Werk samen met een klasgenootje. Bij Bruke (10) uit Ethiopië is een telefoon tijdens het eten verboden. 

Zijn er bij jullie thuis regels voor de smartphone? Welke? Wie gebruikt de telefoon bij jullie thuis het 

meest? Jij of je ouders/verzorgers? Wat vind je daarvan? Praat erover met elkaar! 

 

b Met iemand praten die voortdurend z’n telefoon checkt, of een luid telefoongesprek in de trein. Dat kan 

best irritant zijn. Zijn er volgens jou beleefdheidsregels voor het gebruik van een telefoon? Geef aan wat je 

van dit telefoongebruik vindt en waarom. 

 

 Ik vind dit … 

(kleur een smiley) 

Omdat … 

Een klasgenoot kijkt tijdens 

de les op zijn telefoon. 

 

    

 

 

Iemand stapt bellend de bus 

in. 

 

    

 

 

Je vader verstuurt een appje 

terwijl jullie afrekenen bij de 

kassa. 

 

    

 

 

Tijdens het voorprogramma 

van de film zit iemand naast 

jou te bellen. 

 

    

 

 

Terwijl je uit eten bent met je 

familie, legt je zus haar 

telefoon op tafel. 

 

    

 

 

Iemand die voor je fietst, is 

aan het appen.  

 

    

 

 

Een vriend/vriendin kijkt even 

op zijn/haar telefoon terwijl 

jullie zitten te kletsen. 

 

    

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Stelling: 
Help! Mijn ouders zijn verslaafd aan hun telefoon (en ze negeren mij). 

 

Ben jij het hiermee EENS of ONEENS? Ga naar samsam.net en geef jouw mening! 
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 Sociale media op je telefoon 

Lees het interview met Avi (13) uit India op pagina 11 van Samsam. Bekijk het filmpje op 

samsam.net/telefoon-india 

 

a Wat kun je doen met de app die Avi samen met Nakshh bedacht? ………………………………………………………………… 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b Cyberpesten 

Avi uit India vertelt ook over cyberpesten. Een berichtje  

kan op sociale media soms anders overkomen dan je het  

bedoelde. Hoe komt dat, denk je?  

  

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

c Werk samen met een klasgenootje.  

-  Anna en Ahmed zitten in een WhatsApp-groep van de klas. Anna plaatst als grapje een gekke foto 

van Ahmed in de groep. Ahmed schaamt zich rot als hij de foto op zijn telefoon ziet. De rest van de 

groep moet erom lachen. Vinden jullie dit cyberpesten? Praat erover met elkaar! 

-  Hebben jullie weleens meegemaakt dat er op sociale media iets gezegd werd wat niet zo aardig 

overkwam? Of wat jullie misschien zelfs cyberpesten vinden? Praat erover met elkaar! 

 

 Kruiswoordpuzzel  
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HORIZONTAAL 
3. In Ethiopië is het heel normaal dat … tijdens 

de les hun telefoon gebruiken om 

privégesprekken te voeren, dingen op te 

zoeken op internet, te sms’en en om foto’s te 

maken. (pag. 4/5) 

6. Bij het verbranden van resten elektrische 

apparaten komen … stoffen vrij, zoals kwik en 

andere zware metalen. (pag. 12/13) 

8. Als de elektriciteit is uitgevallen mag Bruke 

soms de ... van zijn moeder lenen. 

9. In welk land nemen mensen hun telefoon 

graag mee onder de douche? (pag. 8/9) 

10. Hoe heet de app die Avi (13) uit India samen 

met Nakshh bedacht? (pag. 11) 
 

VERTICAAL 
1. Vanaf 2021 moeten … onderzoeken of hun 

materialen met respect voor mens en milieu 

zijn gewonnen. (pag. 6) 

2. In Zuid-Afrika kunnen mensen via de app 

Hello Doctor voor weinig of geen geld toch … 

krijgen. (pag. 8/9) 

4. Waar halen de mensen op het platteland in 

Cambodja vaak stroom uit? (pag. 7) 

5. Hoe heet de angst die mensen voelen als ze 

hun telefoon niet bij zich hebben? (pag. 8/9) 

7. In … mag je alleen op Twitter als je de 

president of een minister bent. (pag. 3) 
 

 

 Cyberpesten = pesten via internet. 

Denk bijvoorbeeld aan online 

roddelen, gekke foto's van iemand 

doorsturen via sociale media, gemene 

grappen maken over iemand of het 

profiel van iemand hacken (een 

profiel overnemen door het 

wachtwoord te raden of te stelen). 
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1. a. Telefoon 

b. Eigen antwoorden en vragen. Ter beoordeling aan de leerkracht. 

 

2. a. 

1. Kapotte telefoons, computerbeeldschermen en printers zijn 
elektronisch afval. 

waar 

2. Elektronisch afval in Pakistan komt vaak uit het buitenland. waar 

3. Bij het verbranden van elektronisch afval komen giftige stoffen vrij. waar 

4. Kwik en andere zware metalen kunnen astma en huidziekten 
veroorzaken. 

waar 

5. De kinderen uit het artikel werken ’s morgens en gaan ’s middags naar 
school. 

niet waar 

6. In Pakistan is kinderarbeid toegestaan als kinderen maximaal 4 uur per 
dag werken. 

niet waar 

7. Giftige stoffen uit elektronisch afval kunnen de grond en het 
drinkwater vervuilen. 

waar 

 

b. Zin 5 en 6 zijn niet waar. De kinderen in het artikel gaan niet naar school. Kinderarbeid is in 

Pakistan volgens de wet verboden. 

 

c. Asif en Johnson gaan niet naar school. Ze werken omdat ze geld moeten verdienen voor hun 

familie. Hun ouders verdienen niet genoeg. 

 

d. Eigen antwoorden. Ter beoordeling aan de leerkracht. 

Mogelijke antwoorden:  

- Regeringen en bedrijven doen niet genoeg om kinderarbeid te stoppen. Ze houden zich 

niet aan internationale afspraken zoals het kinderrechtenverdrag. 

-  Armoede en kinderarbeid vormen een vicieuze cirkel. Kinderarbeid houdt armoede in 

stand. Kinderen die werken en niet naar school gaan, krijgen later ook slecht betaalde 

banen. Ze blijven arm en hun kinderen blijven ook arm. 

-  Er zijn geen goede, gratis en voor alle kinderen toegankelijke scholen. 

-  Bedrijven vinden winst belangrijker. Ze betalen kinderen minder, zo kunnen ze op een 

goedkope manier veel spullen produceren. 

-  Mensen (consumenten) willen spullen kopen die goedkoop zijn. 

-  Mensen accepteren dat kinderarbeid bestaat, of zijn zich er niet genoeg bewust van.  
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