Spreekbeurtkoffer

Fairtrade

Handleiding

Inhoud
Inhoud
•Handleiding
•Informatiemap
•Buttons
•Pak Fairtrade koffie
•Fairtrade chocoladereep
•Pakje Fairtrade thee
•Folders en boekjes
•USB-stick
•Set Foto’s
•CD

Beschrijving
Informatiemap (+ USB-Stick)
In de informatiemap zit documentatie voor groep 7/8
van de basisschool en de onderbouw (klas 1/2) van
het voortgezet onderwijs.
Tevens is een overzicht gemaakt van gebruikte
literatuur en verwijzing naar websites. Al deze
informatie staat ook op de USB-stick.

Etenswaren
Koffie, thee en chocolade met het Fairtrade keurmerk
horen bij de inhoud van de koffer. Deze producten kan
je aan de klas laten zien.
Kijk eens goed naar het keurmerk wat op deze
producten staat. Wat valt je op?

Folders en boekjes
Een aantal bedrijven geven zelf brochures of folders
uit over de producten die zij verkopen. Soms staat
hier leuke en interessante informatie in over de
herkomst van het product. Begrijp je wat in de tekst
staat?
CD
Op internet kan je diverse filmpjes
vinden over Fairtrade. Klokhuis bijvoorbeeld heeft
ook een keer aandacht besteed aan Fairtrade. Deze
uitzending staat op de CD.

Buttons en poster
In de koffer zitten een aantal buttons. We hebben
niet genoeg voor alle leerlingen. Dus je mag zelf een
button houden en aan de klas laten zien.
Als je buttons wil uitdelen aan de leerlingen dan
moet je zelf een aantal bestellen bij de organisatie
van Fairtrade.
De poster kan je ophangen in de klas. Misschien heb
je zelf wel materiaal om hem aan het bord te
hangen.

Fotospel
In de koffer zit een set met foto’s. Van elke winkel in Dronten die
meedoet aan de eerlijke winkelroute is een foto gemaakt. Ook is van een
product uit de winkel een foto gemaakt. Leg tijdens de spreekbeurt de
foto’s op een tafel. Vraag de leerlingen om de foto van de winkel en het
bijbehorende product te zoeken. Achterop de foto staat een cijfer.
Hiermee kan je controleren of de combinatie goed is.

Kinderarbeid
Het is een kleine stap om naast eerlijke handel ook iets
te vertellen over kinderarbeid. Daarom is ook een
boekje over kinderrechten toegevoegd. Kan je een
aantal vragen bedenken over kinderrechten?

Tips en ideeën
Heb je tips of ideeën hoe we de spreekbeurtkoffer nog beter kunnen
maken? Stuur die dan naar de Gemeente Dronten ter attentie van de
Gemeentelijke Werkgroep Fairtrade.

