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Film is voor kinderen en jongeren de manier bij uitstek om zich te 
laten onderdompelen in een andere wereld. Met een ruim aanbod aan 
wereldfilms zorgt MOOOV voor verre reizen …
De festivalvoorstellingen voor scholen zullen in 2021 van 19 april tot 
en met 30 april lopen in Siniscoop en de Greta Weynzaal. Je bent als 
leerkracht vrij om binnen deze festivalperiode zelf een festivalfilm, dag en 
uur te prikken die jouw klas of school het beste past.
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
In 2019 werden er multiculturele combipakketten (voor leerlingen vanaf het 
4de jaar) gemaakt rond brandend actuele thema’s als migratie en diversiteit,  
met verrassende bezoekjes. In Sint-Niklaas kon je een film combineren met 
een bezoek aan het Rode Kruis Opvangcentrum of met een bezoek aan de 
moskee. 
 
BELANGRIJK! Heb je nood aan film- en educatief materiaal op maat? Aarzel 
niet om de vraag te stellen. MOOOV kan zich aanpassen aan doelgroepen 
(OKAN, BuSO …), kan thematisch materiaal aanleveren en maakt voor jou het 
geschikte pakket!
 
 
 Visiedagen aan huis met link naar films

voor kleuter-, lager en secundair onderwijs
weekend van 9, 10 en 11 oktober 2020

Inschrijven via www.mooov.be vanaf eind mei.
 

 
 
 



 

   
In Sint-Niklaas presenteert MOOOV een ruim aanbod aan wereldfilms, 
zowel voor kleuters als lagereschoolkinderen. Voor elk wat wils dus. En 
ligt je school niet op wandelafstand van de bioscoop, dan zorgt MOOOV 
ervoor dat bussen van De Lijn jullie aan de schoolpoort komen oppikken en 
rechtstreeks naar het festival voeren. 
Bij elke film die wij aan scholen aanbieden, maken wij een uitgebreide 
lesmap, die je als pdf gratis kan downloaden via de filmpagina’s zelf. Je kan 
op de filmpagina ook meteen doorklikken naar een digitale filmfiche, ideaal 
om de bespreking klassikaal te starten via het smartboard.
 
 



 
 
Kostprijs
filmticket: 3,90 EUR per leerling.
filmticket + busvervoer: 7,60 EUR per kleuter – leerkrachten gratis.
 
Hoe reserveren? 
Prik een dag en uur binnen de festivaldata die jouw klas of school het 
beste past. Mail ons je keuze, samen met de film die jullie willen bekijken 
en het aantal leerlingen. Wij plannen dan meteen je voorstelling in of 
bekijken samen de aansluitmogelijkheden. Vergeetniet te vermelden of je 
gebruik wil maken van ons busvervoer.
Blijf je graag automatisch op de hoogte van onze activiteiten, schrijf je dan 
in op onze nieuwsbrief door te mailen naar greet.stevens@mooov.be. 
 
 
 



 

 
 
SDG’S IN DE KLAS
 
In 2015 namen de wereldleiders de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwik-
keling aan. Daarin staan 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sus-
tainable Development Goals, afgekort als SDG’s). Daarmee engageren meer 
dan 190 landen zich om de wereld en onze maatschappij duurzamer te 
maken tegen 2030. 
Voor zo een uitdagende agenda is samenwerking nodig. Samenwerking 
tussen landen, maar ook de overheid, bedrijven, organisaties en burgers 
kunnen de handen in elkaar slaan. Ook scholen hebben een rol.   
De SDG’s vormen een kompas dat richting geeft aan onze wereld en aan 
wat we zelf ondernemen. Ze kunnen een goede leidraad zijn, ook voor 
scholen erg bruikbaar, want de overgang naar een meer duurzame wereld 
is erg complex.   
Met dit overzicht, op klasniveau, willen we de Sint-Niklase lagere scholen 
inspiratie geven en op weg helpen. Want scholen en leerkrachten kunnen 
leerlingen wijzen op de realiteit en hen leren zelf actie te ondernemen 
voor een duurzamere wereld. Eveneens kunnen ze de leerlingen vaar-
digheden bijbrengen om duurzame keuzes te maken.   
 
 
 
 



 
Inpiratiegids ‘Teach for SDG’s’: 
Speciaal voor het onderwijs werd deze gids rond SDG’s geschreven: naast 
tips om de SDG’s in het schoolbeleid te integreren, worden er per SDG tips 
voor specifieke acties of methodieken gegeven, met verwijzingen naar meer 
achtergrondinformatie én interessante experten. https://www.11.be/wat-
doet-11-11-11/campagnes/perspective-2030/item/sdg-s-op-school
 
Lesmateriaal:         
Voor de 1e graad ‘Koning van de wereld’ en voor de 2e graad ‘Burgemeesters 
van de wereld’. In deze lessen ontdekken de leerlingen de SDG’s door ko-
ningen/burgemeesters van de wereld te worden en zelf wereldwensen te 
bedenken voor een betere wereld. Dat doen ze met behulp van de werkvorm 
‘creatief denken’: https://djapo.be/sdgs-eerste-graad/ en: https://djapo.be/sdg-
s-tweede-graad
Voor de 3e graad: ‘Werelddomino’: de leerlingen ontdekken de SDG’s, spelen 
een emotionele twister en leren via de werkvorm ‘systeemdenken’ hoe de 
SDG’s de verschillende problemen uit de wereld kunnen helpen: https://djapo.
be/sdgs-derde-graad/. 
 
Bordspel: 
Go Goals!’ is het officiële bordspel over de SDG’s. Het spel is te downloaden 
via https://go-goals.org/nl/downloadpagina/. Aan de hand van allerlei vragen 
leren kinderen al spelend over de zeventien SDG’s. Het spel bestaat zowel in 
klein formaat (bordspel) als in groot formaat (canvas van 10 op 5m) dat kan 
gebruikt worden op speelplaatsen, dorpspleinen of festivalweides. Het XL-
spelbord kan gratis ontleend worden bij het Documentatiecentrum Mondiale 
Solidariteit van de Provincie Oost-Vlaanderen www.mondialesolidariteit.be .        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Filmpjes: 
Kijken: https://vimeo.com/299691645 : Nederlandstalig animatiefilmpje 
(6 min 30 sec) waarin de SDG’s uitgelegd worden aan kinderen (doel-
groep: 10 tot 14 jaar).  
Kijken: www.17doelendiejedeelt.nl : Onder dit algemeen filmpje vind je 
filmpjes waarin zeventien kinderen vertellen welke doelen zij belangrijk 
vinden en wat zij zelf doen om bij te dragen. Zie ook: https://17doelen.nl/ 
(doelgroep: 10 – 16 jaar).  
Kijken én maken: EQUATOR is een internationaal leerplatform waarmee 
kinderen uit de hele wereld samen groeien naar actief wereldburger-
schap.  Aan de hand van filmpjes vertellen kinderen (9-13 jaar) elkaar over 
alledaagse ervaringen uit hun leefwereld waarbij ze zich laten inspireren 
door de SDG’s. De beelden voor de filmpjes maak je als leerkracht zelf met 
je gsm. Daarna worden die professioneel gemonteerd door Equator vzw. 
Je kan bovendien gelinkt worden aan een klas in het Zuiden en je krijgt 
op het platform de mogelijkheid de filmpjes van over de hele wereld te 
bekijken.
Registreer je op het platform www.myequator.net. Zij contacteren jou 
verder met alle nodige informatie.  



foto’s expeditie wareware: Jan Van Bostraeten en Marjan Verhulst

       
Stripverhaal: 
‘SDG Stripboek: De planeet en de 17 doelen’. De SDG’s worden hierin 
uitgelegd in vrolijke, kleurrijke striptekeningen. (Doelgroep: 10 tot 16 jaar) 
http://margreetdeheer.com/eng/globalgoals.html 
 
Vlaggenlijn: 
Deze kan je in de klas gebruiken: https://djapo.be/vlaggenlijn-sdg/

Download de vlaggen en knip ze uit. Bevestig ze aan een touw en hang ze 
op in de klas. Laat de kinderen een wens bedenken voor de wereld. Deze 
wens kunnen ze bij een doelstelling hangen. Telkens ze een inspanning 
doen die te maken heeft met een werelddoelstelling, of rond een thema 
werken, kunnen ze dit aanvullen. De vlaggenlijn wordt zo een levend 
instrument in de klas.
 



 

 
BEGELEID SDG-AANBOD IN DE KLAS
 
Bij voldoende interesse (minimaal 5 klassen uit de tweede en derde graad van 
de Sint-Niklase scholen) kunnen we een gratis ‘SDG-traject’ aanbieden in het 
voorjaar van 2021. 
Dit traject omvat vier onderdelen: 
 

een introductie- en startmoment voor de leerkrachten (2 uur) 
 
 

de begeleide workshop ‘Gelukkig 2030’ in de klas (gegeven door Djapo, 90 
min). De leerlingen maken kennis met de SDG’s en denken na over mogelijke 

oplossingen. Dat doen ze aan de hand van 3 interactieve spelen. Ze ontdekken 
ook hoe ze zelf een verschil kunnen maken: https://djapo.be/workshop-

gelukkig-2030-werelddoelen/ 
 
 

kennismaking met de SDG-kar. Dit is een mobiele minitentoonstelling, die 
bestaat uit: zes infopanelen die de SDG’s op een eenvoudige en attractieve 
manier voorstellen; zeventien praktische tips over hoe je zelf een steentje 

kunt bijdragen; een hinkelspel voor kinderen om al spelend te leren over de 
SDG’s; een lespakket  voor scholen op maat van de 2de en 3de graad lager 

onderwijs: https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/mondiale-
solidariteit/mondiale-gemeenten/sdg-materiaal.html 

 
 

een evaluatiemoment met de leerkrachten 
 
 
 
Dit traject is één en ondeelbaar, het is m.a.w. niet mogelijk om er één of meer 
onderdelen uit te lichten. 
 
Geef je interesse (naam, school, klas en aantal leerlingen) voor 31 oktober 
2020 door via: internationalesamenwerking@sint-niklaas.be.
 
 



VILLA PACE 2020
 
Het inhoudelijk thema van Villa Pace 2020, van vrijdag 4 tot zondag 6 septem-
ber, zou ‘DIVERSITEIT FLEURT SINT-NIKLAAS OP’ worden. Dat ‘opfleuren’ was 
een knipoog naar tal van evenementen die dit jaar te maken zouden hebben 
met bloemen. Jammer genoeg kan Villa Pace door de coronamatregelen niet 
plaatsvinden, de stad zal er wel alles aan doen om binnen de toegelaten 
grenzen er toch een fleurige zomer van te maken. Het belangrijkste woord in 
het thema ‘DIVERSITEIT FLEURT SINT-NIKLAAS OP’  is natuurlijk ‘diversiteit’. 
Net als de andere centrumsteden is Sint-Niklaas een multiculturele stad waar 
meer dan honderd verschillende nationaliteiten samenleven, met eigen achter-
gronden, gewoontes, identiteiten. Maar ook inzake levensbeschouwing, seksuele 
geaardheid, leeftijd zijn onze inwoners uiteraard verschillend. Het is een uit-
daging om al die mensen gelijke kansen te geven en zich goed te laten voelen 
in onze stad. Villa Pace is bij uitstek een ‘divers’ evenement. De 75 standhouders 
op de Wereldmarkt vormen een smeltkroes van nationaliteiten, talen, culturen, 
engagementen en - last but not least - originele gerechten. Elk jaar opnieuw 
komen tienduizenden mensen afgezakt naar het centrum van Sint-Niklaas. Spe-
ciaal voor kinderen voorzien we een educatief rodedraadspel en gevarieerde 
animatie. In 2020 dus voor een keer niet, maar volgend jaar zijn we er weer met 
een fantastisch rodedraadspel en kinderpret!
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