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VOORWOORD  

 
 
Beste leerkracht, 
 
 
Europe Direct West-Vlaanderen maakt reeds vele jaren een prioriteit van degelijk en up-to-date 
materiaal voor het basisonderwijs rond het thema ‘Europa’. Telkens zorgen wij voor een 
doordacht aanbod, in functie van de noden van de leerkracht. Zo ontwikkelde Europe Direct 
West-Vlaanderen i.s.m. Ryckevelde vzw het werkboekje ‘Sterrenkijker’ voor de West-Vlaamse 
basisscholen.   
Sinds 2013 is er een volledig nieuwe versie van dit werkboekje beschikbaar. Daarnaast blijft ook 
de Europakoffer een vaste waarde in ons aanbod. Deze koffer werd reeds vaak ontleend en 
reisde succesvol van klas naar klas. We merkten dat de leerkrachten vaak Sterrenkijker en de 
Europakoffer in combinatie gebruikten en beslisten daarom de twee nog beter op elkaar af te 
stemmen. Ze kunnen ook nog steeds afzonderlijk gebruikt worden, maar gecombineerd 
versterken ze elkaar nog beter dan voorheen.  
 
De Europese eenmaking is een continu proces en haar werking verandert dan ook heel snel. 
Hierdoor moeten de educatieve tools constant herwerkt en aangepast worden. Aangezien de 
provincie West-Vlaanderen duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, werden de materialen zo 
ontwikkeld dat deze  bij elke ontlening opnieuw kunnen worden gebruikt. Na een intensief 
denkproces met een team van ervaren leerkrachten stelden we eveneens vast dat ook de 
werkvormen in het onderwijs snel veranderen. 
Deze vaststellingen deden ons bewust kiezen voor een hybride formule: tastbaar materiaal 
gecombineerd met online tools. De nieuwe Europakoffer is daardoor een innovatief project 
geworden, dat meegroeit met de ontwikkelingen binnen de Europese actualiteit én de noden van 
het onderwijs.   
 
Het Provinciebestuur West-Vlaanderen leent de Europakoffer graag uit. De koffer is bestemd 
voor alle leerlingen van de derde graad basisonderwijs en brengt Europa letterlijk binnen in je 
school en in je klaslokaal.   
 
We wensen u en uw leerlingen een boeiende Europese ervaring toe. 
 
Carl Vereecke 
Gedeputeerde voor Onderwijs 
 
Jean de Bethune 
Gedeputeerde voor Externe Relaties 
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EINDTERMEN 
 

Onderstaande lijst bevat een overzicht van de belangrijkste eindtermen die met ‘Sterrenkijker’ 
bereikt worden. 
 

WERELDORIËNTATIE 
1.24 De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen 
op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu; 
4.4 De leerlingen kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende landen in de 
wereld als in België ongelijk verdeeld is. 
4.15 De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven 
om het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen. 
4.16 De leerlingen weten dat Vlaanderen één van de gemeenschappen is van het federale België 
en dat België deel uitmaakt van de Europese Unie. Ze weten daarbij dat elk een eigen bestuur 
heeft waar beslissingen worden genomen. 
5.8 De leerlingen kunnen aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een actuele toestand, 
die voor kinderen herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed werd, vroeger anders 
was en in de loop der tijden evolueert. 
6.2 De leerlingen kunnen in een praktische toepassingssituatie op een gepaste kaart en op de 
globe evenaar, de polen, de oceanen , de landen van de Europese Unie en de werelddelen 
opzoeken en aanwijzen. 
6.9 De leerlingen kunnen aspecten van het dagelijks leven in een land van een ander 
cultuurgebied vergelijken met het eigen leven. 
6.11 De leerlingen kunnen een atlas raadplegen en kunnen enkele soorten kaarten hanteren 
gebruik makend van de legende, windrichting en schaal. 
7 De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. 

 

ICT 
1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ict en zijn bereid ict te gebruiken om 
hen te ondersteunen bij het leren. 
2 De leerlingen gebruiken ict op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.  
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ict ondersteunde leeromgeving. 
6 De leerlingen kunnen met behulp van ict voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, 
verwerken en bewaren.  

 

SOCIALE VAARDIGHEDEN – domein relatiewijzen 
1.5 bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken. 
1.6 De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren. 

 

SOCIALE VAARDIGHEDEN – domein samenwerking  
De leerlingen kunnen  
3 samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond,  
geslacht of etnische origine. 

 

LEERGEBIEDOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN-  LEREN LEREN  
De leerlingen kunnen  
2 op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau  
zelfstandig gebruiken;  
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3 op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten)  
verwerven en gebruiken;  
4 eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke wijze oplossen;  
6 op hun niveau leren met:  

 Nauwkeurigheid  

 Efficiëntie  

 Wil tot zelfstandigheid  

 Voldoende zelfvertrouwen  

 Houding van openheid  

 Kritische zin 
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OPBOUW EUROPAKOFFER 
 

De Europakoffer biedt extra materiaal om de kinderen op een zelfstandige manier te laten 
werken met het werkboekje ‘Sterrenkijker’. Daarnaast bevat het heel wat tools om de kinderen 
zelf één of meerdere landen van de EU te laten verkennen.  
 
De koffer is opgebouwd uit twee delen.  

1. Sterrenkijker: de Sterrenparade 
‘Sterrenkijker’ is een werkboekje voor de derde graad basisonderwijs, ontwikkeld door 
Ryckevelde vzw, in opdracht van Europe Direct West-Vlaanderen. Het thema ‘Europa’ wordt aan 
de hand van 12 themasterren modulair uitgediept. Het 
boekje bestaat uit deel 1, ‘het verhaal van de sterren’ en 
deel 2, ‘de Sterrenparade’.  De koffer bevat extra materiaal 
om deel 2, ‘de Sterrenparade’, door de leerlingen in  
hoekenwerk te laten verwerken.  
 
Een digitale versie van Sterrenkijker kan gedownload worden 
via de leerkrachtenpagina van Europakoffer.com. Ook de 
leerkrachtenhandleiding is op deze manier beschikbaar. Het werkboekje en de handleiding 
kunnen in een gedrukte versie besteld worden bij Europe Direct West-Vlaanderen. Dit 
werkboekje kost 1 euro/exemplaar. De handleiding voor de leerkrachten is gratis. 
 

2. Verken je land 
De leerlingen gaan met de Europakoffer op zoek naar een land van de EU dat hen werd 
toegewezen. Ze doen dit individueel of in groep. De koffer bevat een sjabloon waarmee je voor 
elke leerling een individueel schriftje, ‘Verken je land’, kan maken. Op dit schriftje staat het 
nummer van het land dat ze moeten raden.  
 
De Europakoffer bevat drie offline en 3 online tips die de leerlingen kunnen verdienen. 
Wanneer een leerling het land heeft geraden, haalt hij het vlaggetje van zijn land op in de 
vlaggenwinkel. De 28 vlaggen van de  lidstaten van de EU maken deel uit van de koffer. Een 
overzicht van de vlaggen per land vind je in Annex II.  
 
Daarnaast bevat de Europakoffer heel wat materiaal om de leerlingen opzoekwerk te laten 
doen over hun land. Zo kunnen ze zich bijvoorbeeld voorbereiden op een spreekbeurt. Om er 
voor te zorgen dat het opzoekwerk ook in verschillende hoeken kan gebeuren, werd extra 
spelmateriaal aan de koffer toegevoegd. Dit zorgt voor de nodige afwisseling en geeft de 
leerlingen bovendien een alternatieve bron van informatie.  
 

Europakoffer onlineplatform 
Via www.europakoffer.com wordt extra materiaal en tips aangeboden aan de leerkracht en de 
leerlingen. Deze pagina’s zijn beschermd met een leerkrachtenpaswoord en een 
leerlingenpaswoord. De paswoorden worden meegegeven op het moment van ontlenen van de 
koffer.  
 
Je vindt er als leerkracht 
- Downloads:  

o Handleiding Europakoffer 
o Sterrenkijker 

http://www.europakoffer.com/


Ryckevelde vzw I Beweging voor Europees burgerschap I T 050 35 27 20 I info@ryckevelde.be I www.ryckevelde.be   - 7 - 

o Sterrenkijker leerkrachtenhandleiding 
o Leerlingenschriftje ‘Verken je land’ 

- Bijhorende Prezipresentatie voor in de klas: hiermee kan je de leerlingen de info over hun 
land ook laten aanvullen op het digitaal bord.  

- Een link naar de fototips per land 
- Een link naar een interactieve kaart waarmee leerlingen het land verbonden aan hun tips 

kunnen vinden.  
- Folder om een versie van Broeder Jakob in één van de 28 talen te uploaden.  
- Extra links  
 
Je vindt er als leerling 
- De links die je kan gebruiken voor de online-opdracht per themaster 
- Extra videomateriaal, links en spelletjes die bij de themaster horen 
- De fototips over de landen 

 

Verhuur ipads op aanvraag 
Deze editie van de Europakoffer bevat een belangrijk aanbod online. Scholen die in de klas geen 
of te weinig computers beschikbaar hebben, kunnen op vraag de koffer laten aanvullen met vijf 
ipads. Voor het gebruik van de ipads wordt geen extra kost aangerekend.  
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DEEL 1 - STERRENKIJKER : DE STERRENPARADE 
 
‘Sterrenkijker’ is een werkboekje voor de derde graad 
basisonderwijs, ontwikkeld door Ryckevelde vzw, in opdracht van 
Europa Direct West-Vlaanderen. Het thema ‘Europa’ wordt aan de 
hand van 12 themasterren modulair uitgediept.  
 
De digitale versie kan gedownload worden via de 
leerkrachtenpagina van Europakoffer.com. Ook de 
leerkrachtenhandleiding is op deze manier beschikbaar. Het 
werkboekje en de handleiding kunnen in een gedrukte versie 
besteld worden bij Europe Direct West-Vlaanderen. Dit werkboekje 
kost 1 euro/exemplaar. De handleiding voor de leerkrachten is 
gratis. 
 

Het boekje bestaat uit deel 1, ‘het verhaal van de sterren’ en deel 2, ‘de Sterrenparade’.  
De koffer bevat extra materiaal om deel 2, ‘de Sterrenparade’, door de leerlingen in  
hoekenwerk te laten verwerken.  
 

VOORBEREIDING 

1. Inhoudelijke voorbereiding 
Het eerste deel van Sterrenkijker, ‘het verhaal van de sterren’, leent zich uitstekend als inleiding 
op het hoekenwerk. Het geeft leerlingen de basiskennis over de EU die ze nodig hebben 
alvorens het thema verder uit te diepen.  
Dit deel kan klassikaal behandeld worden.  

2. Sterren kiezen 
Vervolgens kies je als leerkracht de themasterren die je aan de hand van hoekenwerk wenst te 
behandelen. In totaal zijn er 10 themasterren. Afhankelijk van de timing en de interesse bepaal 
je het aantal hoeken en de thema’s.  
 
Elke ster bestaat vervolgens uit verschillende opdrachten. Ook hierbinnen kan je een selectie 
maken.  

3. Materiaal  
Per tafel/hoek 

- Voor elk thema zit een ster in de koffer waarmee je de tafel kan aanduiden.  
- Fiche met instructies per ster 
- Extra materiaal bij de ster. Het materiaal draagt telkens een sticker van de 

bijhorende ster.  
- Na het afronden van een hoofdstuk, kunnen de leerlingen, achteraan de brochure, 

de Sterrenquiz spelen en sterren verdienen. Dit kunnen ze eerst individueel 
proberen. In de koffer zit voor elke ster een extra tafelpuzzel waarmee de 
leerlingen samen hun kennis testen. De vragen van in het boekje zitten hier ook in 
verwerkt, dus de tafelpuzzel dient ook ter controle.  
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Algemeen 
- De vlaggenwinkel: Plaats de 28 vlaggen op een zichtbare plaats in de klas. Eventueel 

kunnen de vlaggen halfstok hangen bij aanvang. Wanneer een land gevonden werd door 
een leerlingen kan je de vlag hijsen.  

- Tips in codetaal: Een verharde fiche met gecodeerde tips ligt in de buurt van de 
lessenaar van de leerkracht. Hierbij horen 3 transparanten. Elke transparant maakt per 
land 1 tip leesbaar. De leerling mag er één ontcijferen per beurt.  

Digitaal bord 
- De gecodeerde tips over de lidstaten zijn op het eerste zich niet eenvoudig. Ze zijn 

echter volledig gelinkt aan de landeninfo in de interactieve kaart van de ‘kids corner’ 
van de Europese commissie: http://europa.eu/kids-
corner/countries/flash/index_nl.htm  
Je kan de kinderen via het digitaal bord toegang geven tot deze kaart of de kaart open 
zetten op een leerlingencomputer. Wanneer ze moeten wachten tot het hun beurt is 
om een tip te bekijken kunnen ze de kaart verkennen.  

- Via de leerkrachtenpagina vind je ook de prezipresentatie. Deze kan je kopiëren en 
vervolgens zelf of door de leerlingen op het digitale klasbord laten aanpassen. De 
leerling kan het pinnetje met zijn of haar naam naar het juiste land slepen.  

Leerlingencomputer(s) 
Online 

- Op de klascomputer kunnen nog 3 extra tips worden aangeboden. Indien er een 
verbinding is met het internet kan je via www.europakoffer.com ook de fototips terug 
vinden. Door het nummer van het land te kiezen, krijgt een leerling toegang tot 3 
foto’s. Hier moet de leerkracht zelf controleren of ze per beurt 1 foto, en niet de drie 
foto’s bekijken.  

- Per ster is er op de leerlingenpagina van de Europakoffer een tabblad voorzien. Hier 
vinden ze overzichtelijk de links die ze nodig hebben voor de online opdrachten uit het 
werkboekje. Er worden ook per thema extra spelletjes, links en videomateriaal 
aangeboden.  

4. Raad je land 
Je kan op voorhand al een nummer van een land toewijzen aan 
elke leerling.  
 
Het afwerken van een hoek, kan je belonen met een tip over 
hun land. Per land zijn er 6 tips beschikbaar, waarvan 3 offline 
(in de vorm van gecodeerde tekst) en 3 online (in de vorm van 
foto’s).  
 
In Annex I vind je een overzicht van de nummers per land en de tips. 
 
Het nummer van het land kan je op het individueel schriftje ‘Verken je land’ schrijven en de 
leerling kan de tips hier vervolgens in neerpennen.   
 
Wie het land na enkele rondes heeft kunnen raden, mag het vlaggetje van het land ophalen in 
de vlaggenwinkel. De leerling plaatst het nu op zijn of haar bank of hijst het vlaggetje en zet het 
op een aparte plaats in de vlaggenwinkel zodat de andere leerlingen zien dat dit land al 
gevonden is. Een overzicht van de vlaggen per land vind je in Annex II.  
 
Extra: In de prezipresentatie kan de pin van de leerling in het land op de kaart geplaatst worden. 
 

  

http://europa.eu/kids-corner/countries/flash/index_nl.htm
http://europa.eu/kids-corner/countries/flash/index_nl.htm
http://www.europakoffer.com/
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Zo maak je het boekje:  
- Maak een kopie per leerling van het A6-boekje ‘Verken je land’. Je vindt een 

sjabloon van dit boekje gelamineerd in de koffer en ook een pdf op de website 
www.europakoffer.com/leerkracht  

Kopieer of print het sjabloon dubbelzijdig (over lange zijden gespiegeld) zodat elke leerling een 
exemplaar heeft.  

 
1. Plooi over de lengte in 2  2. Plooi over de breedte in 2 

 
 

                                  
 
 

 
Sla 2 nietjes in de plooi van het A6-boekje en snij de bovenkant van de pagina’s van elkaar los. 

 

5. Voorbeeld klasopstelling 

 
 

http://www.europakoffer.com/leerkracht
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Verloop 

1. Start 
De leerlingen worden verdeeld over de tafels. Indien je beslist slechts een selectie van de 
opdrachten door de leerlingen te laten uitvoeren, geef dan duidelijk aan welke opdrachten ze 
moeten afwerken.  

2. Lees de instructies 
Op elke tafel ligt een verharde fiche met de instructies voor de leerlingen. Deze instructies 
overlappen hoofdzakelijk met de opdrachten in het werkboekje ‘Sterrenkijker’.  

3. Los op 
Ze nemen samen de opdrachten door. Elke leerling heeft Sterrenkijker bij zich en vult per ster de 
antwoorden aan in het werkboekje.  
De oplossingen van de vragen kan je terugvinden in de leerkrachtenhandleiding van 
Sterrenkijker.  

4. Controleer je kennis 
1. Op pagina 67 en 68 in het werkboekje staan per ster twee vragen. De leerlingen kunnen 

eerst individueel deze vragen oplossen.  
2. Vervolgens lossen ze samen de tafelpuzzel op. Op de puzzel staat per vakje een vraag 

geformuleerd. Op de losse tegeltjes staat telkens op de A-kant een antwoord. Op de B-kant 
staat een stuk van de slogan/zin die gevormd moet worden.  
 
De leerlingen lezen elk om beurt een vraag op één van de vakjes van de puzzelplaat. Na het 
lezen van een vraag zoeken ze het stukje met het juiste antwoord.  
Vervolgens leggen ze het stukje met het antwoord naar onder gericht.  
Wanneer alle stukjes op de juiste plaats liggen, zien ze een logische zin. Deze zin vat telkens 
het thema samen dat ze hebben afgewerkt.  

5. Zoek je TIP 
Per land zijn drie offline en drie online tips beschikbaar.  

Offline  
Op een verharde A4-fiche vind je per landnummer drie onleesbare tips.  
Hier horen drie transparanten bij. Door de eerste transparant op de fiche te leggen wordt de 
eerste tip leesbaar. Door de tweede transparant er netjes op te leggen, de tweede tip en met de 
derde transparant wordt de derde tip leesbaar. Voorbeeld:  

 
+ tr. 1=  
 
 

De tips komen terug in de interactieve kaart op Kid’s Corner van de Europese commissie: 
http://europa.eu/kids-corner/countries/flash/index_nl.htm  
Na de drie tips te hebben verzameld kunnen ze de kaart verkennen en zo het bijhorende land 
terug vinden.  
 

http://europa.eu/kids-corner/countries/flash/index_nl.htm
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Online 
Op Europakoffer.com staan ook drie fototips per land. De 
fototips vind je onder het tabblad ‘de Landenster’ op het 
leerlingenonderdeel van Europakoffer.com.  
De leerling kiest het nummer van zijn of haar land en 
vervolgens het nummer van de foto.  
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De sterren 

1. De Vaak Vergeten Ster 

Kernboodschap 
De leerlingen begrijpen dat: 
de Europese samenwerking er kwam om vrede te realiseren op het 
Europese continent, na decennialang oorlog voeren. 

Materiaal 
Uit de koffer: 
- Instructiefiche 
- Tafelpuzzel: bord+9 tegels 
- Magnetische tijdlijn  
- Magneten (5 groene, 6 roze, 8 landengroepen) 
Zelf voorzien:  

- Stukken witte stof 
- Stiften 

Instructies 
De leerlingen lossen samen de opdrachten uit het werkboekje op.  
 

Indien ze toegang hebben tot het internet kunnen ze ook de 
onlineopdrachten uitvoeren. Op de leerlingenpagina van Europakoffer 
online vinden ze de Vaak Vergeten Ster. In het blokje ‘online’ zitten de 
links die ze nodig hebben voor de online opdrachten van Sterrenkijker.  
 
De magnetische tijdslijn is een uitbreiding op het werkboekje. De 
magneten op de juiste plaats bevestigen, helpt hen de inhoud 
chronologisch samen te vatten.  

 
Bij de doe-opdracht maken de leerlingen elk hun eigen vredesvlag. Ze bedenken een slogan, 
tekstje, gedichtje over vrede of maken een tekening en schrijven of tekenen dit op het stukje 
witte stof. De vlaggetjes kunnen vervolgens een plaats in de klas krijgen.  
 
Zijn de leerlingen klaar? Controleer de puzzel, de tijdslijn en hun antwoorden in Sterrenkijker en 
verwijder de oplossingen van de tijdslijn en de puzzel zodat de volgende groep ze niet cadeau 
krijgt. Geef de leerlingen die de tafel hebben afgewerkt toegang tot een tip over hun land.  

Oplossingen 
Werkboekje: Zie leerkrachtenhandleiding Sterrenkijker.  
Tijdslijn:  
Tafelpuzzel:  

1. Wanneer startte de Eerste Wereldoorlog?  1914 
2. In 2012 kreeg de EU een heel belangrijke prijs voor haar inzet voor vrede, 

democratie en mensenrechten in Europa. Welke prijs is dit?  De Nobelprijs voor de 
vrede 

3. Waarom beslisten de Europese landen om samen te werken?   Om oorlog in Europa 
onmogelijk te maken. 

4. Welke Fransman riep op 9 mei 1950 op tot samenwerking?  Robert Schuman 
5. In welke West-Vlaamse stad ligt het In Flanders Fields museum, dat de Eerste 

wereldoorlog in beeld brengt? Ieper 
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6. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd onder andere een groep mensen van één 
bepaalde religie in kampen opgesloten en vermoord. Welke groep was dit?   
De Joodse bevolking 

7. Wanneer startte de Tweede Wereldoorlog? 1940 
8. In welk land, dat in 2013 lid werd van de EU, woedde in de jaren ’90 nog een oorlog? 

Kroatië 
9. In een West-Vlaamse stad richtten ze de IJzertoren op, waarop staat “nooit meer 

oorlog”. In welke stad staat die toren?  Diksmuide 
 

ZIN: Nooit meer oorlog!  
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2. De Voedselster 

Kernboodschap 
De leerlingen begrijpen dat: 
de Europese landen gestart zijn met een samenwerking rond 
landbouw om de hongersnood in Europa aan te pakken. 
er nu voldoende voedsel is en dat de EU nu vooral aandacht 
besteedt aan veilig en gezond voedsel.  

 
 
 

Materiaal 
Uit de koffer:  

- Instructiefiche 
- Tafelpuzzel: bord+9 tegels 
- Eierdoos 
- Kaartje eicode 
- Kaartje vispromo 
- Kaartje viswijzer 

Instructies 
De leerlingen lossen samen de opdrachten uit het werkboekje op.  
 

Indien ze toegang hebben tot het internet kunnen ze ook de 
onlineopdrachten uitvoeren. Op de leerlingenpagina van Europakoffer 
online vinden ze de Voedselster. In het blokje ‘online’ zitten de links die ze 
nodig hebben voor de online opdrachten in Sterrenkijker.  
 
De eierdoos is een uitbreiding op het werkboekje. Samen kijken ze waar 
elk ei vandaan komt en of het biologisch is of niet.  

 
Zijn de leerlingen klaar? Controleer de puzzel en hun antwoorden in Sterrenkijker en haal de 
puzzel opnieuw uiteen zodat de volgende groep de antwoorden niet cadeau krijgt. Beloon de 
leerlingen met een extra tip over hun land.  

Oplossingen 
Werkboekje: Zie leerkrachtenhandleiding Sterrenkijker.  
Tafelpuzzel:  

1. Waarom beslisten de Europese landen na de oorlog om samen te werken voor 
landbouw? Om de hongersnood in Europa aan te pakken. 

2. De Voedselster zorgt niet alleen voor samenwerking rond landbouw, maar waarvoor 
nog? Visserij 

3. Feta is een Europees streekproduct en wordt dus beschermd. Uit welk land komt 
dit? Griekenland 

4. Wat staat er op een ei dat er voor zorgt dat we alle eieren van een boerderij 
afkomstig terug kunnen opsporen?  Eicode  

5. Hoe heet het soort landbouw dat rekening houdt met de natuur, het landschap en 
de gezondheid?  Biolandbouw 

6. Boeren worden ook gesteund om toeristen te laten logeren op hun boerderij. Hoe 
heet dit soort toerisme? Hoevetoerisme 

7. Meer en meer vissoorten verdwijnen. Hoe heet één van de oorzaken die de EU 
probeert tegen te gaan?  Overbevissing 

8. Champagne is een Europees streekproduct. Uit welk land komt dit?  Frankrijk 
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9. Hoe noemen we verloren of achtergelaten vissersmateriaal dat in de zee 
achterblijft? Spookvisserij 

 
ZIN: Voedsel moet betaalbaar en beschikbaar zijn voor iedereen in de EU 
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3. De Grensster 

Kernboodschap 
De leerlingen begrijpen dat: 
de grenscontroles aan de binnengrenzen van de Europese Unie 
verdwenen op 1 januari 1993. 
het opengaan van de grenzen voordelen biedt voor bedrijven: ze 
kunnen makkelijker handel drijven in andere EU-landen.  
het opengaan van de grenzen voordelen biedt voor burgers: ze 
kunnen makkelijker reizen, werken, inkopen doen, wonen, studeren, 
enz. in andere EU-landen.  
het belangrijk is om de verschillende ‘netwerken’ in Europa op 

elkaar af te stemmen, zoals auto, spoor- en waterwegen.  
de euro werd ingevoerd in 1999 (voor elektronische betalingen) en in 2002 (cash) om 
de handel in Europa nog vlotter te laten verlopen.  

Materiaal 
Uit de koffer:  

 Instructiefiche 

 Tafelpuzzel: bord+ 9 tegels 

 Wegenkaarten 

 Eurowijzer/overzicht euromunten 

Instructies 
De leerlingen lossen samen de opdrachten uit het werkboekje op.  
 

Indien ze toegang hebben tot het internet kunnen ze ook de 
onlineopdrachten uitvoeren. Op de leerlingenpagina van Europakoffer 
online vinden ze de Grensster. In het blokje ‘online’ zitten de links die ze 
nodig hebben voor de online opdrachten in Sterrenkijker.  
 
Als extraatje wordt hen gevraagd te kijken welke euromunten ze in hun 
boekentas hebben zitten en uit welk land ze afkomstig zijn.  

 
Zijn de leerlingen klaar? Controleer de puzzel en hun antwoorden in sterrenkijker en haal de 
puzzel opnieuw uiteen zodat de volgende groep de antwoorden niet cadeau krijgt. Beloon de 
leerlingen met een extra tip over hun land.  

Oplossingen  
Werkboekje: Zie leerkrachtenhandleiding Sterrenkijker.  
Tafelpuzzel:  

1. Vanaf welk jaar gingen de grenzen binnen de Europese Unie open? 1993 
2. In welk jaar werd de euro in omloop gebracht? 2002 
3. Met welke landen deelt West-Vlaanderen een grens? Nederland, Frankrijk en het 

Verenigd Koninkrijk 
4. Wat staat afgebeeld op een Iers euromuntstuk van 2 euro? Harp 
5. Vroeger waren er altijd controles aan de binnengrenzen van de EU. Hoe noemen we 

de dienst die deze controles moest uitvoeren? Douane 
6. Indien iemand met de Chinese nationaliteit naar de EU wil komen, wat heeft hij of zij 

dan nodig? Visum  
7. Waarom werden de grenzen tussen de EU-landen geopend? Om handel tussen de 

landen te vergemakkelijken.  
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8. In welke Luxemburgse grensgemeente tekenden de Europese leiders het akkoord 
om de grenzen voor elkaar te openen? Schengen 

9. Met welke trein kan je het snelst van Brussel naar Rijsel (Frankrijk) reizen? TGV 
 
ZIN: Dankzij de open grenzen zijn we één groot handelsblok 
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4. De Regioster 

Kernboodschap 
De leerlingen begrijpen dat: 
‘Solidariteit’ net als ‘samenwerking’ één van de 
basisprincipes van de Europese Unie is.  
De EU ervoor wil zorgen dat alle regio’s in de EU 
welvarend zijn, zodat alle burgers van Europa het goed 
hebben.  

Materiaal 
Uit de koffer:  
- Instructiefiche 
- Tafelpuzzel: bord+9 tegels 
- 4 fotokaartjes 

Instructies 
De leerlingen lossen samen de opdrachten uit het werkboekje op.  
 

Indien ze toegang hebben tot het internet kunnen ze ook de 
onlineopdrachten uitvoeren. Op de leerlingenpagina van Europakoffer 
online vinden ze de Regioster. In het blokje ‘online’ zitten de links die ze 
nodig hebben voor de online opdrachten in Sterrenkijker.  
 
Zijn de leerlingen klaar? Controleer de puzzel en hun antwoorden in 
Sterrenkijker en haal de puzzel opnieuw uiteen zodat de volgende groep 

de antwoorden niet cadeau krijgt. Beloon de leerlingen met een extra tip over hun land.  

Oplossingen  
Werkboekje: Zie leerkrachtenhandleiding Sterrenkijker.  
Tafelpuzzel:  

1. Waar wil de EU voor zorgen wanneer ze vraagt aan de regio’s om solidair te zijn?  
Zorgen voor meer gelijkheid tussen de burgers.  

2. Waar zijn de armste regio’s in Europa vooral gelegen? In het oosten en het zuiden. 
3. In welke West-Vlaamse streek werd vroeger door de EU extra geïnvesteerd?   

De Westhoek. 
4. Welk land is het rijkste land van de EU? Luxemburg 
5. Waarin kan de EU investeren om regio’s beter bereikbaar te maken voor transport?  

In autowegen en spoorwegen.  
6. In 2010 kwamen verschillende Europese landen in de problemen door de crisis. 

Welk EU-land kreeg de zwaarste klappen? Griekenland 
7. Welke Nederlandse partnerregio van de provincie West-Vlaanderen grenst ten 

noorden aan onze provincie? Zeeland 
8. De gemeentes van Zuid-West-Vlaanderen werken samen met  enkele gemeenten uit 

het noorden van Henegouwen en Noord-Frankrijk. Hoe noemen we dit soort 
samenwerking? Eurometropool 

9. De programma’s om in de regio’s te investeren, worden ook ingezet in landen die 
nog geen lid zijn van de EU, maar zich voorbereiden om dit in de toekomst wel te 
zijn. Hoe noemen we dergelijke landen? Kandidaat-lidstaten. 

 
ZIN: Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel 
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5. De Veiligheidsster 

Kernboodschap 
De leerlingen begrijpen dat: 
het openen van de grenzen er ook voor zorgde dat criminelen 
gemakkelijker de grens konden oversteken. 
de Europese politiediensten moesten samenwerken en informatie 
uitwisselen om grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan. 

Materiaal 
Uit de koffer:  
- Instructiefiche 
- Tafelpuzzel: bord+9 tegels 

Zelf te voorzien: 
- Papier 
- Kleurpotloden of stiften 

Instructies 
De leerlingen lossen samen de opdrachten uit het werkboekje op.  
 

Indien ze toegang hebben tot het internet kunnen ze ook de 
onlineopdrachten uitvoeren. Op de leerlingenpagina van Europakoffer 
online vinden ze de Veiligheidsster. In het blokje ‘online’ zitten de links die 
ze nodig hebben voor de online opdrachten in Sterrenkijker.  
 
Als extra doe-opdracht kunnen ze samen nadenken over een nieuw logo 
voor Europol, de Europese politiedienst.  

 
Zijn de leerlingen klaar? Controleer de puzzel en hun antwoorden in sterrenkijker en haal de 
puzzel opnieuw uiteen zodat de volgende groep de antwoorden niet cadeau krijgt. Beloon de 
leerlingen met een extra tip over hun land.  

Oplossingen puzzel 
Werkboekje: Zie leerkrachtenhandleiding Sterrenkijker.  
Tafelpuzzel:  

1. Wat heeft er voor gezorgd dat de politiediensten van de EU-lidstaten veel 
vaker moeten samenwerken? Het openen van de grenzen. 

2. Wat is het Europese noodnummer?112 
3. Hoe heet de dienst die informatie tussen de politiediensten van de lidstaten 

uitwisselt? Europol 
4. Hoe heet het soort misdaad waarvan de daders een netwerk hebben dat 

vertakt zit over meerdere landen? Grensoverschrijdende misdaad 
5. Hoe heet de Europese dag waarop de EU haar burgers extra inlicht over de 

risico’s bij het surfen op het internet. Dag voor een veilig internet 
6. Op welk nummer kan je Child Focus, het Europees centrum voor vermiste en 

misbruikte kinderen, bereiken? 116 000 
7. Welke Belgische verkeerscampagne was zo succesvol dat ze ook in andere 

Europese landen werd gelanceerd? BOB 
8. De Europese politiediensten pakken mensensmokkel samen aan. In de 

haven van welke West-Vlaamse (deel)gemeente gebeuren soms extra 
controles? Zeebrugge 

9. De West-Vlaamse politie werkt samen met de Noord-Franse diensten om 
bendes die met een wagen een winkel binnen rijden om deze vervolgens 
leeg te plunderen, op te rollen. Hoe dit soort misdaad? Ramkraak 
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ZIN: Sommige veiligheidsproblemen kan je enkel samen oplossen 
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6. De Milieuster 

Kernboodschap 
De leerlingen begrijpen dat: 
milieuvervuiling niet stopt aan de grenzen. Het is dus noodzakelijk 
om samen te werken. 
er verschillende beleidsniveaus bezig zijn met het aanpakken van 
milieuvervuiling. 

Materiaal 
Uit de koffer:  
- Instructiefiche 
- Tafelpuzzel: bord+9 tegels 
Zelf te voorzien: 
- Papier 
- Kleurpotloden of stiften 

Instructies 
De leerlingen lossen samen de opdrachten uit het werkboekje op.  
 

Indien ze toegang hebben tot het internet kunnen ze ook de 
onlineopdrachten uitvoeren. Op de leerlingenpagina van Europakoffer 
online vinden ze de Milieuster. In het blokje ‘online’ zitten de links die ze 
nodig hebben voor de online opdrachten in Sterrenkijker.  
 
Als extra doe-opdracht denken ze na over een actie op school waarmee ze 
steun kunnen geven aan een project in een andere regio in de wereld.  

 
Zijn de leerlingen klaar? Controleer de puzzel en hun antwoorden in Sterrenkijker en haal de 
puzzel opnieuw uiteen zodat de volgende groep de antwoorden niet cadeau krijgt. Beloon de 
leerlingen met een extra tip over hun land.  

Oplossingen puzzel 
Werkboekje: Zie leerkrachtenhandleiding Sterrenkijker.  
Tafelpuzzel:  

1. Waarom pakken de Europese landen milieuvervuiling best samen aan? 
Vervuiling stopt niet aan een grens 

2. Welke soort lamp mag niet meer verkocht worden in de EU? Gloeilamp 
3. Hoe heet de filter die elke nieuwe wagen in de EU moet hebben die de 

uitlaatgassen filtert? Katalysator 
4. Waarom moeten nieuwe gsm-toestellen nu allemaal met eenzelfde lader 

kunnen worden opgeladen? Om het elektronisch afval te verminderen. 
5. Hoe heet een paneel waarmee je zonlicht omzet in elektriciteit? 

Zonnepaneel  
6. Welke rivier stroomt door West-Vlaanderen en mondt uit in de zee? IJzer 
7. De EU moet de veelheid aan planten, dieren, bloemen, bomen beschermen. 

Hoe noemen we deze verscheidenheid?  
Biodiversiteit 

8. Welk label geeft aan hoe milieuvriendelijk een product is? Ecolabel 
9. Hoe noemen we de gassen die de temperatuur op aarde mee bepalen, en 

waarvan een teveel de atmosfeer op aarde opwarmt? Broeikasgassen 
 
ZIN: Lucht en water kennen geen grenzen  
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7. De Hulpster 

Kernboodschap 
De leerlingen begrijpen dat: 
de Europese Unie ook solidair is met landen van 
buiten Europa. 
Europa zowel humanitaire hulp als 
ontwikkelingshulp geeft. 

Materiaal 
Uit de koffer:  

- Instructiefiche 
- Tafelpuzzel: bord+9 tegels 
- 5 fotokaartjes 

Zelf te voorzien:  
- Kladpapier 
- Stiften 

Instructies 
De leerlingen lossen samen de opdrachten uit het werkboekje op.  
 

Indien ze toegang hebben tot het internet kunnen ze ook de 
onlineopdrachten uitvoeren. Op de leerlingenpagina van Europakoffer 
online vinden ze de Hulpster. In het blokje ‘online’ zitten de links die ze 
nodig hebben voor de online opdrachten in Sterrenkijker.  
 
Als extra doe-opdracht denken ze na over een slogan om de leerlingen van 
de school meer zorg te laten dragen voor het milieu. Ze ontwerpen voor 

de beste slogan ook samen een affiche.   
 
Zijn de leerlingen klaar? Controleer de puzzel en hun antwoorden in Sterrenkijker en haal de 
puzzel opnieuw uiteen zodat de volgende groep de antwoorden niet cadeau krijgt. Beloon de 
leerlingen met een extra tip over hun land.  

Oplossingen  
Werkboekje: Zie leerkrachtenhandleiding Sterrenkijker.  
Tafelpuzzel:  

1. De EU helpt mensen die hun huis moeten verlaten door oorlog of 
natuurrampen. Hoe noemen we deze mensen? Vluchtelingen  

2. De EU geeft hulp aan landen die getroffen worden door een natuurramp. 
Hoe noemen we dit soort dringende hulp? Humanitaire hulp. 

3. De EU geeft ook hulp zodat mensen in de Derde Wereld kunnen bouwen 
aan hun toekomst. Hoe heet dit soort hulp? Ontwikkelingshulp. 

4. Europa bood noodhulp aan slachtoffers van een natuurramp in Japan. Nadat 
in zee een aardbeving plaatsvond werden grote stukken land overspoeld 
door een vloedgolf. Hoe noemen we dit fenomeen? Tsunami 

5. De EU wil dat we meer producten kopen waarvan we weten dat de boeren 
er een eerlijke prijs voor kregen. Hoe noemen we zo’n producten?  
Fairtradeproducten 

6. Wereldwijd hadden landen gezegd tegen 2015 de armoede in de wereld te 
zullen halveren. Hoe werden deze doelstellingen genoemd? 
Millenniumdoelstellingen 

7. In welke West-Vlaamse stad ligt het provinciaal Noord-Zuidcentrum? 
Roeselare 
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8. Elk jaar kent het Europees Parlement de Sacharovprijs toe aan iemand die 
zich inzet voor de strijd voor democratie, vrijheid en rechtvaardigheid. Met 
welk woord kan je deze zaken samenvatten? Mensenrechten 

9. De EU geeft steun aan projecten waarbij arme mensen kleine leningen 
krijgen om een eigen zaak te kunnen opzetten of draaiend te houden. Hoe 
wordt dit systeem genoemd? Microfinanciering 

 
ZIN: De EU wil mee armoede bestrijden in een veranderende wereld. 
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8. De Taalster 

Kernboodschap 
De leerlingen begrijpen dat: 
er 24 officiële talen in de EU zijn. 
de EU het belangrijk vindt dat die talenrijkdom bewaard blijft. 
het motto van de EU ‘in verscheidenheid verenigd’ betekent dat de 
Europese landen ondanks grote verschillen toch goed samenwerken. 

Materiaal 
Uit de koffer:  
- Instructiefiche 
- Tafelpuzzel: bord+9 tegels 
- Brochure ‘Talen helpen je vooruit’ 

 

Instructies 
De leerlingen lossen samen de opdrachten uit het werkboekje op.  
 

Indien ze toegang hebben tot het internet kunnen ze ook de 
onlineopdrachten uitvoeren. Op de leerlingenpagina van Europakoffer 
online vinden ze de Taalster. In het blokje ‘online’ zitten de links die ze 
nodig hebben voor de online opdrachten in Sterrenkijker.  
 
Als extra doe-opdracht schrijven ze een tekstje van maximum drie zinnen 
waarbij ze verschillende Europese talen door elkaar gebruiken.  

 
Zijn de leerlingen klaar? Controleer de puzzel en hun antwoorden in sterrenkijker en haal de 
puzzel opnieuw uiteen zodat de volgende groep de antwoorden niet cadeau krijgt. Beloon de 
leerlingen met een extra tip over hun land.  

Oplossingen  
Werkboekje: Zie leerkrachtenhandleiding Sterrenkijker.  
Tafelpuzzel:  

1. Hoeveel officiële talen heeft België? 3  
2. In de Europese Unie zijn er 28 lidstaten. Maar hoeveel officiële talen zijn er? 

24  
3. Welke taal is de meest gesproken tweede taal in de EU? Engels  
4. Welke taal wordt in Finland, naast het Fins, nog als officiële taal erkend? 

Zweeds 
5. Wat is het motto (of de slagzin) van het Europees Parlement? Eenheid in 

verscheidenheid 
6. Welke taal is de meest gesproken moedertaal in de EU? Duits  
7. In welk alfabet wordt het Bulgaars geschreven? Cyrillisch  
8. Hoeveel talen had de EU bij het begin van haar oprichting (toen het nog de 

EGKS was)? 6 
9. Welke taal is, naast het Lëtzebuergs en Duits, ook nog een officiële taal in 

Luxemburg? Frans 

 
ZIN: De vele talen in de EU zijn een kenmerk van haar diversiteit 
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9. De Cultuurster 

Kernboodschap 
De leerlingen begrijpen dat: 
Europa een rijke cultuur heeft. 
de Europese Unie initiatieven neemt om de eigen 
cultuur te bewaren, beschermen en verspreiden. 

Materiaal 
Uit de koffer:  
- Instructiefiche 
- Tafelpuzzel: bord+9 tegels 

 

Instructies 
De leerlingen lossen samen de opdrachten uit het werkboekje op.  
 

Indien ze toegang hebben tot het internet kunnen ze ook de 
onlineopdrachten uitvoeren. Op de leerlingenpagina van Europakoffer 
online vinden ze de Cultuurster. In het blokje ‘online’ zitten de links die ze 
nodig hebben voor de online opdrachten in Sterrenkijker.  
 
Zijn de leerlingen klaar? Controleer de puzzel en hun antwoorden in 
Sterrenkijker en haal de puzzel opnieuw uiteen zodat de volgende groep 

de antwoorden niet cadeau krijgt. Beloon de leerlingen met een extra tip over hun land.  

Oplossingen  
Werkboekje: Zie leerkrachtenhandleiding Sterrenkijker.  
Tafelpuzzel:  

1. Welke prijs schonk de EU aan de Belgische muzikante Selah Sue voor haar 
Europese doorbraak? EBBA-award 

2. Welke bijzondere titel kreeg Brugge in 2002 van de EU?  Europese culturele 
hoofdstad 

3. Hoe noemt de EU de Europese monumenten die extra bescherming 
verdienen? Europees erfgoed 

4. De EU geeft steun om Europese films te helpen verspreiden in andere 
landen. Hoe heet het programma waarmee ze die steun verleent? MEDIA 

5. Hoe heet het bekende monument in Brussel dat uit negen bollen bestaat? 
Atomium 

6. Het Europees Parlement reikt jaarlijks een prijs uit aan een Europese film die 
een maatschappelijk thema aankaart. Hoe heet deze prijs die in 2014 naar 
de Belgische film ‘The Broken Circle Breakdown’ ging?  LUX-prijs 

7. Vandaag zien we het als cultureel erfgoed, maar tot 1989 verdeelde het 
Europa in twee delen. Over welk Europees monument hebben we het?  
De Berlijnse muur 

8. Aan de oevers van de rivier de Taag staat een bijzondere verdedigingstoren, 
de toren van Belém. In welk land staat dit monument? Portugal 

9. Welke Brusselse zanger werd door de EU bekroond omdat hij met zijn 
nummers Europees succes had? Stromae 

 
ZIN: De EU wil haar cultureel erfgoed beschermen en bij de mensen brengen 
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10. De Jeugdster 

Kernboodschap 
De leerlingen begrijpen dat: 
De EU ook initiatieven neemt die het leven van de Europese jeugd 
beïnvloeden. 

 

Materiaal 
Uit de koffer:  
- Instructiefiche 
- Tafelpuzzel: bord+9 tegels 

Instructies 
De leerlingen lossen samen de opdrachten uit het werkboekje op.  
 

Indien ze toegang hebben tot het internet kunnen ze ook de 
onlineopdrachten uitvoeren. Op de leerlingenpagina van Europakoffer 
online vinden ze de Jeugdster. In het blokje ‘online’ zitten de links die ze 
nodig hebben voor de online opdrachten in Sterrenkijker.  
 
Als extra opdracht denken ze na hoe ze de school zouden voorstellen aan 
een klas in Kroatië, waarvan de leerlingen geen van de talen die jij spreekt 

begrijpt.  
 
Zijn de leerlingen klaar? Controleer de puzzel en hun antwoorden in Sterrenkijker en haal de 
puzzel opnieuw uiteen zodat de volgende groep de antwoorden niet cadeau krijgt. Beloon de 
leerlingen met een extra tip over hun land.  

Oplossingen  
Werkboekje: Zie leerkrachtenhandleiding Sterrenkijker.  
Tafelpuzzel:  

1. Wat zeggen de letters ‘CE’ over het product waarop ze staan? 
Het voldoet aan de Europese veiligheidsnormen 

2. Hoe heet het Europees programma dat scholen helpt een samenwerking op 
te zetten met scholen uit andere lidstaten?  
Erasmus+/Comenius 

3. De EU vindt dat ook kinderen en jongeren recht hebben op bescherming van 
hun persoonlijke informatie. Hoe noemen we dit recht met een Engelse 
term?  
Privacy 

4. Wat neem je best mee wanneer je met je klas een school in een andere EU-
lidstaat bezoekt? Tip: Je hebt het nodig indien je medische hulp zou nodig 
hebben.  
Europese ziekteverzekeringskaart 

5. Wanneer je een nieuwe gsm koopt in de EU, moet de winkelier garanderen 
dat hij je gsm gratis herstelt indien iets stuk gaat in de eerste twee jaar. Hoe 
noemen we dit recht?  
Garantie 

6. Je hond is Europeser dan je denkt. Welke verplichte EU-maatregel zorgt er 
voor dat de politie een verloren gelopen hond terug naar de eigenaar kan 
brengen?   
Chip 



Ryckevelde vzw I Beweging voor Europees burgerschap I T 050 35 27 20 I info@ryckevelde.be I www.ryckevelde.be   - 28 - 

7. Waar wil Europa kinderen tegen beschermen wanneer ze tv kijken?  
Misleidende reclame  

8. Hoe heet het Europees agentschap voor vermiste en misbruikte kinderen? 
Child focus 

9. Hoe heet de website van de EU waar je meer kan leren over de Europese 
samenwerking en de lidstaten?  
Kids Corner 

Zin: De Europese wetten vind je overal om je heen.  
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DEEL 2 - VERKEN JE LAND 
 
De leerlingen gaan met de Europakoffer op zoek naar een land van de EU dat hen werd 
toegewezen. Ze doen dit individueel of in groep. De koffer bevat een sjabloon waarmee je voor 
elke leerling een individueel schriftje, ‘Verken je land’, kan maken. Op dit schriftje staat het 
nummer van het land dat ze moeten raden.  
 
De Europakoffer bevat drie offline en 3 online tips die de leerlingen kunnen verdienen. 
Wanneer een leerling het land heeft geraden, haalt hij het vlaggetje van zijn land op in de 
vlaggenwinkel. De 28 vlaggen van de  lidstaten van de EU maken deel uit van de koffer.  
 
Daarnaast bevat de Europakoffer heel wat materiaal om de leerlingen opzoekwerk te laten 
doen over hun land. Zo kunnen ze zich bijvoorbeeld voorbereiden op een spreekbeurt. Om er 
voor te zorgen dat het opzoekwerk ook in verschillende hoeken kan gebeuren, werd extra 
spelmateriaal aan de koffer toegevoegd. Dit zorgt voor de nodige afwisseling en geeft de 
leerlingen bovendien een alternatieve bron van informatie.  
 

Voorbereiding 

1. Inhoudelijke voorbereiding 
De laatste ster van de sterrenparade uit het 
werkboekje is de ‘landenster’. Dit tweede deel van de 
Europakoffer vervangt dit hoofdstuk uit het 
werkboekje. Dit deel kan echter nog steeds gebruikt 
worden om de basisinformatie die de leerlingen over 
hun land hebben verzameld te overlopen en samen 
te brengen in het werkboekje.  

2. Doelstelling 
De kinderen weten ondertussen welk land ze kregen 
toegewezen. Ze hebben het vlaggetje uit de 
vlaggenwinkel veroverd en de vlag werd gehesen. 
Vanaf nu gaan ze op zoek naar informatie om hun 
boekje te kunnen aanvullen en hun spreekbeurt voor 
te bereiden (optioneel).  
 

3. Materiaal 
Tafel 1 

- Bordspel ‘Ontdek Europa’ 
- Stickerkaarten (1 per leerling of per team) 

Tafel 2 
- Landenkaartspel 
- Instructieblad 
- Fiches van de sterrenparade 

Tafel 3 
- Boeken en brochures 
- Kaartje met familienamen 

Digitaal bord 
- Prezipresentatie 

Leerlingencomputer(s) 
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- Op de leerlingenpagina van de Europakoffer is ook een tabblad voor de landenster 
voorzien. Hier vinden ze links naar websites waar ze meer info over de lidstaten 
kunnen vinden.  

Aan de slag 

1. Start 
Je kan de leerlingen opnieuw in groepjes verdelen. De groepjes dienen in de eerste plaats om 
hen te laten doorschuiven en elk om beurt toegang te geven tot een ander onderdeel.  
In dit deel is het vooral de bedoeling dat ze zoveel mogelijk over hun land te weten komen.  
In hun individueel boekje ‘verken je land’ wordt hen gevraagd de basisinfo in te vullen. 
Vervolgens is er plaats voorzien om extra weetjes toe te voegen. Het is echter aangeraden hen 
een extra kladblad of schriftje te laten meenemen om extra informatie voor hun spreekbeurt te 
kunnen opschrijven.  
Verdeel de leerlingen over de hoeken. Bijvoorbeeld (in het geval van zes groepen): 2 groepjes 
aan de computers, 2 groepjes aan de tafel ‘ontdek Europa’, 1 groepje aan de tafel met kwartet, 
1 groepje aan de bibliotheektafel.  

2. Verken je land 
Op pagina 4 in hun A6-schriftje vinden ze een ID van hun land dat ze zelf mogen aanvullen.  
De informatie vinden ze in de bibliotheek, op het internet,  het landenkwartet en de 
stickerkaart.  

 
 
Wie alle gegevens heeft, kan deze ook aanvullen in de prezipresentatie op het digitale klasbord. 
In deze presentatie vind je een ID-sjabloon per land, weergegeven per toetredingsjaar. De 
informatie die hier kan worden aangevuld, komt overeen met wat de leerlingen in hun boekje 
op pagina 4 moeten aanvullen. Door deze info in de prezi te zetten, delen ze de info met hun 
klasgenoten.  
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Overzicht per tafel 

Tafel 1: ‘Ontdek Europa’ 

Materiaal  
Uit de koffer 
- Bordspel ‘Ontdek Europa’ 
Om te houden: 
- Stickerkaarten (1 per leerling of per groep) 

Instructies 
Het bordspel ‘Ontdek Europa’ kan heel makkelijk 
gespeeld worden en hoeft weinig uitleg. Je kan het 
spel door vier leerlingen, die het tegen elkaar 
opnemen, laten spelen of vier ploegjes de strijd 
laten aangaan. Het team of de speler die het eerst 
Brussel bereikt wint het spel.  

De spelregels en het verloop staan stap per stap beschreven op het spelbord.  
 
Extra: Wie een vraag juist had, mag een sticker van een land toevoegen aan hun stickerpuzzel.   
 

Tafel 2: ‘Landenkaartspel’  

Materiaal  
- Landenkaartspel 
- Instructieblad  

Instructies 
De leerlingen verdelen de kaarten gelijk over elkaar.  
Elke speler houdt de kaarten vast in een stapel, met de bovenste kaart naar zichzelf  gericht, 
zodat die enkel voor hem zichtbaar is.  
 
De jongste speler begint en noemt een eigenschap waarvan hij/zij denkt dat het de beste 
eigenschap is van die kaart. De anderen bekijken hun bovenste kaart en zeggen de waarde van 
diezelfde eigenschap. De persoon met de beste waarde wint de kaart van de ander.  
Indien de waarde gelijk is, kijk je beide naar de volgende kaart.  
 
De persoon die het eerst alle kaarten heeft, wint.  
Je kan ook een aantal afspreken, bijvoorbeeld ‘de eerste die er 20 heeft’.  
 

Tafel 3: ‘Landenbibiliotheek’ 

Materiaal  
- Bordje landenster 
- Fiches per themaster 
- Wereldatlas 
- Vlaggen van de wereld 
- Lonely Planet for Kids: Europa 
- Kaart familienamen in Europa 
- Brochures en publicaties afhankelijk van het tijdelijk aanbod 
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Instructies 
De leerlingen kunnen in de publicaties snuisteren en op zoek gaan naar informatie over hun 
land. Ze schrijven het neer in een schriftje of op een klasblad.  
 
Extra: Op elke fiche van de Sterrenparade staat onderaan in een gekleurde balk een vraag over 
hun land. Ze kunnen deze bekijken om inspiratie op te doen over wat ze straks nog willen 
opzoeken over hun land. 

Computerhoek 
Om het opzoekwerk via het internet makkelijker te maken kunnen ze vertrekken vanuit het 
tabblad van de landenster op het leerlingenonderdeel van Europakoffer.com.  
 
Uiteraard houdt niets hen tegen om andere bronnen, zoals wikipedia, te raadplegen.  

Digitaal bord 
Op de prezipresentatie kunnen de leerlingen de infofiche van hun land aanvullen.  
Ze doen dit door dubbel te klikken op de tekst en de juiste info toe te voegen en de juiste munt 
en vlag naar hun fiche te slepen.  
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ANNEX I – NUMMERS LANDEN 
 
Opmerking: Sommige bronnen zijn nog niet aangepast aan een EU met 28 landen. Wie Kroatië 
als land krijgt toegewezen heeft het misschien moeilijker alle informatie te vinden  

 

Land 1 – Duitsland 
1. Dit land won al 4 keer de wereldbeker voetbal. 
2. Het is het land met het meeste inwoners van de EU. 
3. Eén van de beroemdste wetenschappers, Albert Einstein, komt uit dit land.  

Land 2 – Bulgarije 
1. In dit land wordt rozenolie uit de rozenvallei gemaakt.  
2. Het land grenst aan de zwarte zee.  
3. In dit land zou yoghurt uitgevonden zijn.  

Land 3 – Cyprus 
1. In dit land ligt het Troödosgebergte.  
2. De vorm van het land zit verwerkt in de vlag. 
3. De groene zeeschildpad komt hier haar eieren leggen.  

Land 4 – Denemarken 
1. Veel beroemde sprookjes, zoals dat van ‘de kleine zeemeermin’, werden door een 

schrijver uit dit land geschreven.  
2. Lego werd hier uitgevonden.  
3. Op kerstavond eten de mensen uit dit land graag rijstepap.  

Land 5 – Finland  
1. Het spel Angry Birds komt uit dit land.  
2. In de zomer wordt het in het noorden van dit land niet donker.  
3. Bij je koffie kan wel eens pulla, een zoet brood, krijgen.  

Land 6 – Estland  
1. In dit land kan je met wat geluk beren en wolven zien.  

2. Rabarbertaart is één van de favoriete gebakjes van de inwoners van dit land.  

3. Bijna 50% van het land bestaat uit bos.  

Land 7 – Hongarije  
1. De rivier de Donau loopt door dit land.  

2. De ontsnappingskunstenaar Houdini kwam uit dit land.  

3. Het grootste meer van midden-Europa kan je in dit land vinden.  

Land 8 – Frankrijk  
1. De hoogste berg van Europa ligt in dit land.  

2. De sprookjes van Doornroosje en de Gelaarsde kat werden in dit land geschreven.  

3. In oppervlakte is het grootste land van de EU.  

Land 9 – Griekenland  
1. De eerste olympische spelen werden in 776 voor Christus, in dit land georganiseerd.  

2. Een typisch gerecht uit dit land is moussaka.  

3. Het is een schiereiland.  
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Land 10 – België  
1. De hoofdstad ligt in het midden van het land en is ook de hoofdstad van de EU.  

2. Een bekend monument is een klein standbeeld van een plassend jongentje.  

3. Een populair gerecht is er mossel met friet. 

Land 11 – Letland  
1. De officiële taal van dit land is verwant aan het Sanskriet, een taal uit het oude India.  

2. Het land is één van de Baltische staten.  

3. In de vlag zitten slechts twee kleuren.  

Land 12 – Italië  
1. In dit land vind je nog actieve vulkanen.  

2. De piano werd er uitgevonden.  

3. Enkele bekende merken van sportauto’s komen uit dit land.  

Land 13 – Kroatië  
1. De stropdas zou uit dit land komen.  

2. Dit land is nog maar sinds 1991 onafhankelijk.  

3. Er zijn maar liefst 8 nationale parken in het land.  

Land 14 – Ierland  
1. In dit land kan je genieten van prachtige groene landschappen.  

2. Tussen 1845 en 1850 verlieten heel van inwoners dit land door een grote 

hongersnood.  

3. Rugby is er een populaire sport.  

Land 15 – Litouwen  
1. In dit land zijn ongelofelijk veel meren en rivieren.  

2. De Kankles is een traditioneel snaarinstrument uit dit land.  

3. Het is één van de Baltische landen.  

Land 16 – Luxemburg  
1. Het is het rijkste land van de EU.  

2. Het is één van de kleinste landen van de EU.  

3. Het staatshoofd is er een groothertog en dus niet een koning of een president.  

Land 17 – Malta  
1. Het land heeft twee officiële talen.  

2. Lampuki (soort vistaart) is één van de nationale gerechten.  

3. Het is het kleinste land van de EU.   

Land 18 - Zweden  
1. De bekende meubelwinkel IKEA is afkomstig uit dit land.  

2. De beroemde schrijfster Astrid Lindgren (Pippi Langkous), komt uit dit land.  

3. In het noorden van dit land wordt aan rendierhouderij gedaan.  

Land 19 – Oostenrijk  
1. De bekende componist Mozart is in dit land geboren.  

2. Door het bergachtig landschap wordt veel energie uit waterkrachtcentrales gehaald.  

3. Op de Olympische winterspelen haalt dit land altijd veel medailles.  
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Land 20 – Polen  
1. In oppervlakte is dit land het vijfde grootste van de EU.  

2. In het zuiden van het land ligt het gebergte de Karpaten. 

3. Speedway, een motorsport, is hier heel populair.  

Land 21 – Verenigd Koninkrijk  
1. Bekende schrijvers zoals J.K. Rowling (Harry Potter-boeken) en Roald Dahl (De Grote 

Vriendelijke Reus) komen uit dit land.  

2. Rugby is er bijna even populair als voetbal.  

3. Dit land bestaat uit vier delen.  

Land 22 – Nederland  
1. Bijna een kwart van het land ligt onder de zeespiegel.  

2. Bitterballen zijn een specialiteit van het land.  

3. Tulpenbollen uit dit land worden over de hele wereld verkocht.  

Land 23 – Slowakije  
1. De parachute is in dit land uitgevonden.  

2. Meer dan 40% van dit land is bebost.  

3. Pirohy (pasta gevuld met jam) is er een populair dessert.  

Land 24 – Slovenië  
1. Dit land wordt wel eens Europa in het klein genoemd.  

2. In dit land hebben we meer dan 8000 grotten.  

3. Het officiële symbool van de hoofdstad van dit land is een draak.  

Land 25 – Spanje  
1. In dit land houden ze van koude soep, ook wel gazpacho genoemd.  

2. De lolly werd in dit land uitgevonden.  

3. Dit land vormt samen met een ander EU-land het Iberisch schiereiland.  

Land 26 – Tsjechië  
1. Knédliky, een soort aardappel- of broodballetjes eten ze in dit land heel graag.  

2. De zachte contactlenzen werden in dit land uitgevonden.  

3. De hoofdstad van dit land bestaat uit 5 letters.  

Land 27 – Portugal  
1. De mensen uit dit land eten graag vis, vooral kabeljauw.  

2. De ontdekkingsreiziger Vasco Da Gama, die als eerste Europeaan in India aankwam, 

kwam uit dit land.  

3. Het land ligt op het Iberisch schiereiland.  

Land 28 – Roemenië  
1. De grootste groep bruine beren van de EU wonen in dit land.  

2. Het land grenst aan de Zwarte Zee. 

3. Hier betaalt men met de ‘leu’.  
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ANNEX II – VLAGGEN LANDEN 
 
 

 

België  
  

Litouwen 
 

 

Bulgarije 
  

Luxemburg 
 

 

Cyprus 
  

Malta 
 

 

Denemarken 
  

Nederland 

 

Duitsland 
  

Oostenrijk 

 

Estland 

 

Polen 

 

Finland 
   

Portugal 
 

 

Frankrijk 
  

Roemenië 

 

Griekenland 
  

Slovenië 

 

Hongarije 
  

Slowakije 

 

Ierland 
  

Spanje 
 

 

Italië 
  

Tsjechië 

 

Kroatië 
  

Verenigd Koninkrijk 

 

Letland 
  

Zweden 
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ANNEX III – MATERIAAL OPBERGEN 
 
 
 
 
 
  



 

 

ANNEX IV – MATERIAALLIJST EUROPAKOFFER 
 Hoeveelheid  Prijs/stuk bij 

verlies 
 

Handleiding 1 €25 

 

Themamappen (per map) 11 €6 

Ipad Indien gereserveerd €275 

Ipadcover Indien gereserveerd €70 

Adapter + usb Indien gereserveerd €20 

Hard Case koffer 1 €260 

Houten voeten tafelster 11 €6,6 

MAP Voedselster  

Verharde fiche instructies 1 €13 

 

Tafelpuzzel 1 €32 

Tegels tafelpuzzels 9 €6 

Tafelster 1 €14,5 

Verhard kaartje eicode 1 €10 

Verhard Kaartje vispromo 1 €10 

Kaartje viswijzer 1 €10 



 

 

MAP Jeugdster  

Verharde fiche instructies 1 €13 

 

Tafelpuzzel 1 €32 

Tegels tafelpuzzels 9 €6 

Tafelster 1 €14,5 

MAP Cultuurster  

Verharde fiche instructies 1 €13 

 

Tafelpuzzel 1 €32 

Tegels tafelpuzzels 9 €6 

Tafelster 1 €14,5 

    

    



 

 

  MAP Grensster  

Verharde fiche instructies 1 €13 

 

Tafelpuzzel 1 €32 

Tegels tafelpuzzels 9 €6 

Tafelster 1 €14,5 

Wegenkaart 2 €12,5 

Kaart De Eurozone 1 €0 

MAP Regioster  

Verharde fiche instructies 1 €13 

 

Tafelpuzzel 1 €32 

Tegels tafelpuzzels 9 €6 

Tafelster 1 €14,5 

Verharde foto regioster 4 €7 

  



 

 

  MAP Hulpster  

Verharde fiche instructies 1 €13 

 

Tafelpuzzel 1 €32 

Tegels tafelpuzzels 9 €6 

Tafelster 1 €14,5 

Verharde foto hulpster 4 €7 

MAP Taalster  

Verharde fiche instructies 1 €13 

 

Tafelpuzzel 1 €32 

Tegels tafelpuzzels 9 €6 

Tafelster 1 €14,5 

Brochure talen  1  

  

  



 

 

  MAP Milieuster  

Verharde fiche instructies 1 €13 

 

Tafelpuzzel 1 €32 

Tegels tafelpuzzels 9 €6 

Tafelster 1 €14,5 

MAP De vaak vergeten ster  

Verharde fiche instructies 1 €13 

 

Tafelpuzzel 1 €32 

Tegels tafelpuzzels 9 €6 

Tafelster 1 €14,5 

Magneten 19 €3,50 



 

 

  MAP Veiligheidster  

Verharde fiche instructies 1 €13 

 

Tafelpuzzel 1 €32 

Tegels tafelpuzzels 9 €6 

Tafelster 1 €14,5 

MAP Landenster  

Tafelster  1 €14,5 

 

Landenkaartspel kaarten 28 €1 

Landenkaartspel instructies 1 €1 

Verhard kaartje familienaam 1 €8 

Gelamineerd sjabloon 
leerlingenboekje 

1 €1 

Landentips code harde fiche 1 €15 

Landentips transparant 3 €3,6 



 

 

 

 

 

 
LOSSE ELEMENTEN 

 

Magnetische tijdlijn deel 3 €32 

 

 
 

Ei (in doos) 4 €2 

Bordspel Ontdek Europa 1 €12,5 

Vlaggen 28 €6 

Voetjes vlaggen rond 28 €6 

Stokken vlaggen 28 €6 

Europese vlag 1 €15 

Wereldatlas 1 €25 

Vlaggen van de wereld 1 €20 

Lonely planet for Kids: Europa 1 €15 

Landbouwkaart 1  

Kaart Europese Unie A4 1  

3 generaties boeren 1  

Sterrenkijker leerling 1 €1 

Sterrenkijker lkr 1 €1 


