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Lesfiche 3 

DE EUROPESE UNIE IN ONS 
LEVEN 
 

 

CONCEPT 

In deze les ontdekken de leerlingen enkele concrete voorbeelden van hoe de Europese Unie 
aanwezig is in ons leven van elke dag.   
 
De les begint met een interactief spel in kleine groepjes, waarbij de leerlingen enkele 
voorbeelden ontdekken. Daarna controleren de leerlingen of ze alles juist hadden aan de 
hand van het klassikaal overlopen van de voorbeelden in een presentatie. Er is een optie om 
nadien de online game ‘zoek de 12 verschillen’ te spelen.  
 
Als uitsmijter is er een klassikale kahoot-quiz. Hiermee herhaal je als leerkracht de kennis van 
de leerlingen op een ludieke manier.  
 

ONDERDELEN EN TIMING 

EUROPALES OVER DE EUROPESE UNIE IN ONS LEVEN 

Methodiek Duur Onderwerp Materiaal 

Kaartspel in 
groepjes van 3 
leerlingen 

10 
minuten 

De leerlingen ontdekken 
enkele voorbeelden van hoe 
de EU aanwezig is in ons leven. 

Voor elk groepje leerlingen: 
een set dominokaarten 
 

Klassikale 
nabespreking 

15 
minuten 

Overlopen van het ontstaan en 
de groei van de Europese Unie, 
waarbij de leerlingen bepaalde 
gegevens moeten aanvullen.  

 Computer met beamer / 
smartboard 

 Presentatie 

 

OPTIONEEL 

Methodiek Duur Onderwerp Materiaal 

Online spel 
“zoek de 12 
verschillen” 

5 min Online zoekspel over hoe de 
EU een verschil maakt in ons 
dagelijks leven 

De 12 verschillen  

 
 
 

https://a6da92dc-4888-4eb9-984c-d48e347a907a.filesusr.com/ugd/cb0967_cd9b676d5ac0494e8e0abe4092114bef.pdf
https://a6da92dc-4888-4eb9-984c-d48e347a907a.filesusr.com/ugd/cb0967_cd9b676d5ac0494e8e0abe4092114bef.pdf
https://a6da92dc-4888-4eb9-984c-d48e347a907a.filesusr.com/ugd/cb0967_af609992836949dca91eacf753ead58b.pdf
https://www.de12verschillen.eu/nl/home/1
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UITSMIJTER 

Methodiek Duur Onderwerp Materiaal 

Kahoot 
Quiz 

10 
min 

Klassikale quiz 
met 6 vragen over 
de Europese Unie 
in ons dagelijks 
leven. 

 Computer met beamer / smartboard 
 Voldoende smartphones, tablets of 

computers  
 Internetverbinding voor iedereen  
 De quiz  

 

DOELSTELLINGEN EN COMPETENTIES 

KENNIS 

 De leerlingen begrijpen dat de Europese Unie wetten en regels maakt die een invloed 
hebben op ons dagelijks leven 

 De leerlingen kennen een aantal concrete voorbeelden van Europese wetten of 
regels.  

STAP VOOR STAP 

1. DE EUROPALES 

Setting & verloop 
De leerlingen zitten in kleine groepjes van 3 leerlingen. Voor het overlopen van de 
voorbeelden kijken ze naar voor, richting presentatie.  

Materiaal 
 Voor elk groepje leerlingen: set dominokaarten. Je print het document voor de 

kaartjes recto (op één zijde) af. Daarna knip je de kaartjes uit.  

 Computer met beamer / smartboard 

 Presentatie 

Inhoud 
1. Spel 

 Verdeel de klas in groepen van 3 leerlingen. De leerlingen spelen binnen hun groepje 
elk voor zich.  

 Ieder groepje krijgt een stapel van 15 domino-kaarten die ze verdelen onder elkaar: 5 
kaartjes per leerling.  

 Vraag aan de leerlingen om eerst goed hun kaartjes te bekijken: wat staat er op? 
Vraag om zowel de tekst als de afbeeldingen goed te bekijken, want deze horen niet 
bij elkaar.  

 Geef de speluitleg en dan het startsignaal: 
o De jongste leerling begint. Hij/zij legt het eerste domino-kaartje.  
o Dan gaat de beurt naar de linkerbuur. De opdracht is: koppel het beeld aan 

de bijhorende uitleg of de uitleg aan het bijhorende beeld.  
o Kan de leerling de domino-ketting aanvullen, dan maakt hij/zij het koppel en 

gaat de beurt naar de linkerbuur. Indien niet, dan slaat hij/zij een beurt over.  
o De volgende leerling kijkt of hij/zij de ketting kan aanvullen.  
o Zo gaat de cirkel verder tot alle kaartjes zijn gelegd.  

https://create.kahoot.it/share/sterrenklas-najaar-2020-de-europese-unie-in-ons-leven/dc0d5461-78c0-42b8-96e2-e4af40be6c8f
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o Wie het eerst al zijn/haar kaartjes kwijt is, wint het spel (op voorwaarde dat 
wat hij/zij legt, klopt. Dat moeten de anderen in de groep controleren.) 

  
2. Klassikale nabespreking 
Overloop de voorbeelden in de presentatie  “De Europese Unie in ons leven”. Vraag de 
leerlingen om telkens de juiste uitleg te geven bij het beeld en zo hun ketting te controleren.  
 

2. OPTIONEEL: ZOEK DE 12 VERSCHILLEN 

Setting & verloop 
Leerlingen spelen ofwel in de klas, ofwel thuis als huiswerk. 

Materiaal 
 Computer/tablet met internet.  

 De 12 verschillen  

Inhoud 
Een online spel waarbij je op zoek gaat naar 12 verschillen tussen twee bijna identieke 
tekeningen: een waarbij de stad wél en een waarbij de stad geen deel uitmaakt van de 
Europese Unie. Zo zie je telkens waar de EU het verschil maakt.  
 

3. UITSMIJTER: KLASSIKALE ONLINE KAHOOT QUIZ 

Setting 
De leerlingen spelen ofwel individueel, of in teams van 2 tot 3 leerlingen. Elke leerling / elk 
team heeft een “antwoord-device”, vb. smartphone, tablet of computer. Elke leerling / elk 
team kijkt naar het scherm / het smartboard vooraan in de klas.  

Verloop 
 De leerkracht opent de online quiz.   

 Vooraan verschijnt de link om deel te nemen aan de quiz: daar surfen de leerlingen 
naartoe en geven er de quizcode (staat op het scherm) en hun naam in.  

 Wanneer alle leerlingen ingelogd zijn, start de leerkracht de quiz.  

 De vragen verschijnen enkel vooraan op het scherm, de leerlingen gebruiken hun 
‘antwoord-device’ om te antwoorden.  

 De leerling / het team van leerlingen dat het snelst de juiste antwoorden geeft, wint.  

 Na elke vraag verschijnt een tussenscore.  

 Let op: de instructies van Kahoot zijn in het Engels, als leerkracht zal je dus hier en 
daar kort moeten vertalen.  

Materiaal 
 Computer met beamer / smartboard 

 Voldoende smartphones, tablets of computers voor elke leerling / elk team van 
leerlingen 

 Internetverbinding voor iedereen / elk groepje.  

 De quiz 

Inhoud 
Er zijn 6 vragen: zie de kahoot quiz zelf. (Je kan deze zelf op voorhand eens testen.) 

https://www.de12verschillen.eu/nl/home/1
https://create.kahoot.it/share/sterrenklas-najaar-2020-de-europese-unie-in-ons-leven/dc0d5461-78c0-42b8-96e2-e4af40be6c8f
https://create.kahoot.it/share/sterrenklas-najaar-2020-de-europese-unie-in-ons-leven/dc0d5461-78c0-42b8-96e2-e4af40be6c8f
https://create.kahoot.it/share/sterrenklas-najaar-2020-de-europese-unie-in-ons-leven/dc0d5461-78c0-42b8-96e2-e4af40be6c8f

