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Dit tijdschema van 45 min. geeft wat houvast als je deze activiteit in 1 lesuur wil
plannen, maar het staat je natuurlijk vrij om als dat kan er meer tijd voor te nemen.
Misschien kan je met een andere leerkracht samenwerken, zodat jullie ene blok van 2
lesuren kunnen benutten voor deze feestelijke activiteit. Een extra paar handen en ogen
kunnen zeker ook nuttig zijn bij de begeleiding van deze activiteit.
1) Opwarming met quiz (15 min)
• Opdracht 1: Rara, wie is het? - 5 min
• Opdracht 2: Rara, wie is Don Bosco? - 5 min
• Opdracht 3: Rara, wie zijn wij als Don Bosco? - 5 min
2) Uitleg groepsopdrachten en opstart break-outgroepjes (5 min.)
3) Groepswerk (15 min.)
4) Slotshow (10 min.)
Doe-tips
Het kan handig zijn om een collega (of huisgenoot ;-) te vragen om deze activiteit mee te
volgen. Het vormen van de groepjes en het aanmaken van de break-outrooms kan zo
vlotter gebeuren. Veel plezier!
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Voorbereiding
• Zoek drie mensen die aan je school/klas verbonden zijn. Je kiest best opvallende
personen, die de leerlingen allemaal kennen en makkelijk te raden zijn.
• Omschrijf deze personen zonder teveel prijs te geven. Probeer bij elke persoon ook
een bijzonder weetje te voegen Zo heb je collega’s met eigenaardige of bijzondere
hobby’s, interessante prestaties, een aparte woonplek…
• Bijvoorbeeld: Deze jonge spring-in-’t-veld heeft een zwak voor getallen. Hij komt elke
dag met de fiets naar school en eet graag humus op zijn boterham. Tijdens het
weekend heeft hij vaak de wind in de zeilen.
Doe - tip
• Lees de omschrijvingen 1 voor 1 voor.
• Laat de leerlingen individueel raden door een naam op een blad te noteren. (1 punt
per juist antwoord)
• Overloop de personen 1 voor 1 en vraag telkens aan een andere leerling wie zij/hij
dacht dat het was. Bij een verkeerd antwoord geef je de beurt aan een andere
leerling.
• Laat ze tot slot hun eigen score tonen aan de rest van de klas met behulp van de
vingers van hun hand.
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Voorbereiding
Geen
Doe -tip
• We kozen voor een eenvoudige quiz met meerkeuzevragen.
• De vragen staan op de volgende dia, maar hoef je niet te projecteren. Het is beter dat
je de groep leerlingen voor je ziet.
• Je leest gewoon de meerkeuzevraag met antwoorden voor en vraagt dat de
leerlingen antwoorden door 1, 2 of 3 vingers te tonen.
Antwoordsleutel en nice to tell
A) 3. Giovanni
B) 1. 31 januari is zijn sterfdag. Geldt voor alle heiligen.
C) 2. door kunstjes op te voeren. Don Bosco was als kind speels en leergierig. Genoot
van de trucjes van de acrobaten en goochelaars op de jaarmarkt. Stal met zijn ogen
en was een echte entertainer voor zijn vrienden. Een echte leidersfiguur.
D) 2. houtbewerking, smederij, gedichten schrijven. Don Bosco was zeer getalenteerd.
Als jongere deed hij allerlei klusjes om zijn studies en onderdak te betalen en leerde
zo o.a. hout bewerken, ijzer smeden, kleren naaien … Wat hij niet geleerd heeft in
deze hele rij zijn boekbinden en leerlooien.
E) 1. Società dell’ allegria = de club van de vrolijkheid. Deze vriendengroep stimuleerde
elkaar bij het studeren en hielp elkaar om op het rechte pad te blijven.
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A) 3. Giovanni
B) 1. 31 januari is zijn sterfdag. Geldt voor alle heiligen.
C) 2. door kunstjes op te voeren. Don Bosco was als kind speels en leergierig. Genoot
van de trucjes van de acrobaten en goochelaars op de jaarmarkt. Stal met zijn ogen
en was een echte entertainer voor zijn vrienden. Een echte leidersfiguur.
D) 2. houtbewerking, smederij, gedichten schrijven. Don Bosco was zeer getalenteerd.
Als jongere deed hij allerlei klusjes om zijn studies en onderdak te betalen en leerde
zo o.a. hout bewerken, ijzer smeden, kleren naaien … Likeur maken leerde hij door te
helpen in een café. Wat hij niet geleerd heeft uit deze hele opsomming vaardigheden
zijn boekbinden en leerlooien.
E) 1. Società dell’ allegria = de club van de vrolijkheid. Deze vriendengroep stimuleerde
elkaar bij het studeren en hielp elkaar om op het rechte pad te blijven.
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Voorbereiding
Plaats hier eventueel een toffe foto van de klas

6

Voorbereiding
Vraag A en B moet je nog invullen voor je eigen school.
Denk ook zelf even na over vraag E: waaraan is jullie school te herkennen als Don
Boscoschool?
Doe -tip
• Ook hier kozen we voor een eenvoudige quiz met meerkeuzevragen. De laatste vraag
is een open vraag.
• Indien je tijd hebt, kan je de leerlingen wat laten zoeken via Google.
• De vragen staan op een dia, maar deze hoef je niet te projecteren. Het is beter dat je
de leerlingen ziet.
• Je leest gewoon de meerkeuzevraag met antwoorden voor en vraagt dat de
leerlingen antwoorden door 1,2 of 3 vingers te tonen.
• Na vraag 3 en 4 kan je kiezen om de dia’s met de overzichtskaartjes te tonen.
Antwoordsleutel
C) Hoeveel Don Boscoscholen in Vlaanderen? Antwoord 3. 27 Sommige scholen zijn heel
groot, worden geteld als één school maar zijn een campus, in Haacht bv. heb je een
middenschool, ASO en TSO -BSO op één campus. Dit is de situatie in januari 2021.
D) In hoeveel andere landen is Don Bosco actief? Antwoord 2. 133 landen. Situatie op
31/12/ 2020. Meer info op www.sdb.org/en/Statistical_Data/In_the_World
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De rode ‘pinnetjes’ geven een locatie aan waar een salesiaanse ‘provincie’ is.
De blauwe bolletjes geven aan waar er tussen de 2 en de 10 provincies zijn, als je zou
inzoomen merk je dat er daar meerdere provincies zijn.
Het gele bolletje geeft aan dat er meer dan 10 provincies in dat gebied zijn. Ook hier zou
je bij inzoomen dus meerdere rode pinnetjes zien.
Meer info: www.sdb.org/en/Map/Provinces
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Voorbereiding
Geen
Doe-tips
• Stel eerst de vijf groepsopdrachten voor aan de hele klas.
• Toon hierbij de PowerPoint zodat de leerlingen mee kunnen lezen.
• Switch terug naar de hele groep en vraag wie welke opdracht wilt doen.
(Tip: Zet de afbeelding van de opdrachten in de chat of mail ze naar de leerlingen. Als
ze in kleine groepen werken kunnen ze deze anders niet meer zien. )
• Maak break-outrooms en geef hen 15 minuten de tijd voor hun opdracht.
• Ga bij alle groepjes langs om te kijken of de opdracht duidelijk is en of het lukt
(assistentie).
• Leg het accent op het verbindende, plezier, het gebeuren, het verrassende en niet op
het resultaat. (proces> product)
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Voorbereiding
Kies zelf welke volgorde jij zou kiezen. Je kan van ingetogen opbouwen naar feest of
omgekeerd. Of je kan er een ad random mix van maken. Aan jou de keuze.
Doe-tips
• Bewaak goed je timing.
• Waarschijnlijk zal iemand van het groepje voorstellen, de leiding nemen. Vergeet
zeker niet de anderen ook aan bod te laten komen door te vragen hoe het
voorbereiden verliep, of ze nog iets willen toevoegen…
• Misschien kan je als leerkracht zelf zorgen voor een verrassende afsluiter.
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