
Leren met	de expo:  
Een collectief project bedenken 

discipline Leren over filosofie en burgerzin

competenties 
Een gedeelde visie opbouwen,
Opinies uitwisselen en eigen meningen laten evolueren,
Samen beslissingen nemen,
Verantwoordelijkheden opnemen en leiderschap ontwikkelen

materiaal Zeshoeken (papier - karton) met zijdes van 10 cm

 
verloop 

1.  De schoolkantine of in het ideale geval in een wijk
De leerl ingen maken in groepjes op een zeshoek een voorstell ing 
zonder tekst van hun ideale project (tekeningen, collages, symbolen, 
cijfers, ...)


2. Samenvoeging: 
- Een eerste groep legt zi jn zeshoek op de grond en beschrijft wat 
erop staat. Een tweede groep legt zi jn zeshoek neer, naast een zijde 
van de eerste zeshoek die een gemeenschappeli jk raakvlak heeft 
met een zijde van hun zeshoek, enzovoort. Als een groep geen 
plekje vindt moeten de plaatsen herverdeeld worden. Zo ontstaat er 
een fresco.
- Maak een l i jst van de gemeenschappeli jke punten (in het midden 
van het fresco) en de andere ideeën (aan de buitenzijde van het 
fresco)


3. Analyse en project
- Vergeli jk de ideeën met de gevonden oplossingen van het spel in 
BELEXPO
- Maak een beschrijving van jull ie huidige situatie. U kunt de 
onderstaande roosters gebruiken.
- U kunt nu twee kanten op: 
- Ga op zoek naar een verantwoordeli jke om de ideale visies en de 
beschrijving mee te bespreken: stadsbestuur of schepen, 
organiserende macht of wijkcomité, directie...
- Lanceer een project over mil ieu-educatie

media Roosters om de projecten te analyseren. Aarzel niet om uw 
eigen rooster te maken.

www.belexpo.brussels	 

Een project 
van 
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Medium 1 Roosters om de projecten te analyseren: herstelactiviteiten

IDEEEN	 In onze wijk?	

Een actie om de straten schoon te maken en te 
versieren	  	

Een uitwisselingsplatform voor ons 
knutselgereedschap... en onze gezelschapsspellen!	  	

Schenkings- en uitwisseldagen	  	

Wijktuintjes	  	

Reparatie-ateliers voor computers, gsm’s, kledij, ...	  	

“Wereldontbijten in de wijk” om elkaar te 
ontmoeten, met voedingsmiddelen uit de fairtrade.	  	

Aanplantingen: plantenbakken op de voetpaden, 
bomen in de groene ruimten of op braakliggende 
terreinen	

 	

Materiaal uitlenen en delen tussen inwoners 
onderling	  	

De steun vragen van ondernemers in de wijk voor 
projecten	  	

Een rondvraag doen om de beste ideeën in de wijk 
te kiezen	  	

Website, facebook-pagina, wijkblog	  	

Buurtfeest	  	

Online agende om de evenementen in de wijk aan 
te kondigen	  	

Gratis aanplakborden	  	

 …	  	
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