Expedities voor leerkrachten in hun schoolbuurt: Brussel als motor voor leren

Opdrachten ter inspiratie
Expeditie Molenbeek (De Klimpaal, okt 2018)
Locatie

Sleutelcompetentie
Problemen oplossen

Opdracht
Wensmuur

Haubrechtsstraat, nabij
Molemgeek

Problemen oplossen

Wensmuur

Vlaamsepoort

Kritisch denken

Oude foto

Metro Graaf v
Vlaanderen

Kritisch denken

M²

Jan-Baptist kerk Vaartkapoen

Communiceren

Bankgesprek

Werkhuizenstraat, nabij
JES

Communiceren

Vlaamsepoort

Communiceren

Schaar steen
papier
Applaus

gieterijpark, nabij MIMA

Tekst opdracht
Dit park biedt heel wat mogelijkheden, maar deze worden zeker niet benut. Bedenk wat
dit park nog nodig zou hebben. Noteer het op een post it en steek het in de voegen van
de blinde muur achteraan in het park
Dit plein heeft heel wat potentieel, maar er ontbreken elementen om het tot zijn recht te
laten komen. Wat wens jij dit plein toe? Noteer het op een papiertje, rol het op en steek
het in de voegen van de wensmuuur (de blinde muur op het plein). Neem een foto als
bewijs.
Brussel was vroeger een omwalde stad. De Vlaamsepoort
was ooit één van de 7 toegangspoorten tot de stad. Eind
18de eeuw werd de poort, samen met de rest van de
(tweede) stadsomwalling, afgebroken. Deze foto is
gemaakt omstreeks 1910. Kunnen jullie 5 verschillen en 5
gelijkenissen benoemen?
Brussel heeft een bevolkingsdichtheid van 7 209 inw/km². Molenbeek heeft 16 099
inw/km². Historisch Molenbeek is met zijn 26 515 inw/m² één van de dichtstbevolkte
wijken van Brussel. Wat betekent het om met zoveel bij elkaar te wonen? Zoek genoeg
kandidaten en ga met 16 personen op één steen van het plein staan. Neem een foto als
bewijs.
Ook benieuwd naar wat mensen bezighoudt? Soms willen we wel eens weten wat er in
andermans hoofd omgaat. Zet je naast een onbekende en ga het gesprek aan. "Mag ik
je iets vragen, hoe heet je, woon je hier, woon je hier 200graag?". En we zijn vertrokken.
Laat 2 onbekenden het spel 'schaar steen papier' spelen. Stuur een filmpje door als een
bewijs.
Molenbeek lijkt soms ver verwijderd van het centrum van Brussel. Het kanaal vormt een
fysieke grens tussen beide. Wie de oversteek "waagt" verdient wel eens een applaus.

Maak een erehaag op de brug tussen de vijfhoek en Molenbeek. Applaudisseer voor
diegenen die zich naar Molenbeek begeven. Maak een filmpje als bewijs.
Dit punt is een kantelpunt. Dit is het kruispunt van Anderlecht, Molenbeek en Brussel
Stad, maar evengoed van Hoog en Laag Molenbeek. Noteer op de grond volgende
postcodes: 1000, 1070 en 1080. Vraag aan 5 voorbijgangers welke term bij hen opkomt
bij Molenbeek, Anderlecht en Brussel. Zijn er verschillen of niet? Noteer steeds één
woord per postcode.
Brussel is een stad met een enorme diversiteit. Een diversiteit aan nationaliteiten en
talen. Kies een object op het plein. Noteer de Nederlandse naam erlangs in krijt. Laat
het door voorbijgangers in minimaal 7 verschillende talen vertalen. Noteer de
vertalingen eveneens met krijt bij het object. Zo maken we een heus stadswoordenboek.
Neem een foto als bewijs.
Op dit plein vind je het standbeeld van de Vaartkapoen. Maak met behulp van beelden
uit de omgeving (kanaal, straten, voorbijgangers,...) een cryptische omschrijving van het
woord "vaartkapoen".

Ninoofsepoort

Communiceren

Bevraging

gemeenteplein

Sociaal & cultureel

Vertaaloefening

Saintelette

Creativiteit

Cryptische
omschrijving

Kanaal t.h.v. Belvue
hotel

Creativiteit

Bedenk zelf
eens een
opdracht

De stad biedt heel wat mogelijkheden om te leren. Dit vereist soms wat creativiteit. Kijk
goed om je heen? Wat zou je hier met je doelgroep kunnen doen? Denk aan sport &
beweging, kunst, talige of wiskundige doelen,…

gemeenteplein

Creativiteit

Trapgedicht

Bedenk een gedicht of vers over Molenbeek. Schrijf het met krijt op de verticale stukken
van de trede.

Expeditie Molenbeek (backup-opdrachten)
Locatie

Sleutelcompetentie
Creativiteit

Creativiteit

Opdracht
Bouw je eigen
atomium

Tekst opdracht

Stadszicht

Je moet het niet altijd ver gaan zoeken om een mooie skyline te vinden. Maak
een foto van de skyline en stuur hem door

Fototrick

Je moet niet altijd moeilijke multimedia programma's hebben om toffe effecten
te creëren. Door gebruik te maken van cadrage kan dat ook, iedereen kent
wel de foto's van mensen die de toren van Pisa lijke op te vangen. Maak je
eigen fotottrick...
Fotografeer een vogel in de vlucht
Groen lijkt soms ver weg op deze plek. Toch is het er, tussen straatstenen, op
muren of verscholen achter poorten. Ga op zoek naar 3 bewijzen van
stadsgroen. Neem er een foto van, stuur ze door als bewijs.
Start een betoging en laat minstens 5 onbekenden meeroepen. STUUR EEN
KORT FILMPJE (max 30sec) DOOR

Vogelvlucht
Stadsgroen

Deze straat lijkt soms een stort. Maak van de nood een deugd en bouw met
de elementen die je vind je eigen atomium. NEEM EEN FOTO ALS BEWIJS

Kritisch denken

Start een betoging

Kritisch denken

Observatieoefening Brussel is een stad met grote verschillen. Hier sta je op het kruispunt van
hoog en laag Molenbeek. Noem 5 verschillen
Loop eens een
We zijn vaak benieuwd wat er achter de deuren van een moskee of synagoge
gebedshuis binnen gezegd en gedaan wordt. Op vele plaatsen staan ze echter open voor vragen
en bezoekers. Dus loop eens een gebedshuis binnen en bevredig je eigen
nieuwsgierigheid... Vraag of je een foto mag nemen als bewijs
Circustechnieken
Op deze plek is de Brusselse ecole du Cirque actief. Deze kabels zijn hier
permanent gespannen. Probeer vijf stappen te zetten op de kabel zonder te
vallen. STUUR EEN KORT FILMPJE (max 30sec) DOOR
Hangjongeren
Hang zelf eens de jongere uit. Hang zo lang mogelijk aan de doelen.
Opdracht is geslaagd als één iemand van de groep 2 min. kan blijven hangen.
STUUR EEN KORT FILMPJE (max 30sec) DOOR

Sociaal & cultureel

Locatie
Vandepeereboomstraat
(nabij metro
Weststation)

Sleutelcompetentie
Problemen oplossen

Opdracht
Braakliggend
terrein

Tekst opdracht
Deze straat verbindt de metrostations Weststation en Beekkant en
loopt langs een groot stuk braakliggend terrein. Bereken de
oppervlakte van dit terrein (ongeveer) als je weet de afstand tussen
beide metrostations +- 500m is.
Bedenk een nuttige invulling van dit terrein voor de inwoners van de
gemeente. Maak hiervan een schets.

Communiceren

Bushaltegesprek

Ninoofsesteenweg t.h.v.
Vier Winden

Problemen oplossen

Spelelementen
in de omgeving

Speelterrein kruising
Vierwindenstraat – JB
Decockstraat

Creativiteit

Afvalkunstwerk

Weststation is een druk verkeerspunt in Molenbeek. Hier komen bussen, metro’s en
treinen samen. Ga in gesprek met iemand die aan het wachten is op de bus/trein/metro.
Op welke bus wacht je? Waar ga je naartoe? Waarom? Stuur een kort verslagje naar de
centrale post.
Steden en gemeenten proberen via ingrepen spelelementen te introduceren in de
omgeving. Hier vind je daar enkele mooie voorbeelden van. Zoek er 7, maak er een foto
van en stuur ze naar ons door.
De wijk Weststation is niet de meest propere van Molenbeek. Op straat vind je heel wat
afval. Maar…misschien kan je hier wel creatief mee omgaan? Maak een ‘afvalschilderij’
of -kunstwerk met voorwerpen die je op straat vindt.

Inspiratie uit Big City Life, Expeditie Brussel,…
Opdracht
Skyline

Tekst opdracht

Logo
Kunstberg

Ontwerp een logo voor je gemeente.
Ga langs bij 3 verschillende musea hier in de omgeving:
- één die je zelf zou bezoeken
- één waar je nog nooit van gehoord had
- één die je zeker met je leerlingen zou bezoeken.
Stuur van de drie musea een foto door via Instagram, en vertel in je bijschrift wat je in elk museum met leerlingen zou kunnen
doen.

Polyglot

Steek de brug op het einde van de A. Dansaertstraat over tot aan het kruispunt van de Vlaamsepoort en de Gentsesteenweg.
Film 3 personen die 3 verschillende talen spreken en laat ze je begroeten in hun taal. Deel deze 3
personen via de filmpjes van Instagram Stories.
Ga naar de 5e verdieping. Stuur ons een foto als bewijs dat jullie er geweest zijn en schrijf in het bijschrift waarom
klasgroepen hier op bezoek komen

Koninklijke
Bibliotheek van
België.
Brueghel

Je ziet hier een foto van de skyline van Brussel, maar er zijn 5 verschillen met de realiteit. Duid ze aan (omcirkel ze), neem er
een foto van en stuur die door via Instagram.

Op verschillende plaatsen in Brussel vind je Brueghelfonteintjes, een overblijfsel van de 19e eeuw. Neem een foto van zo’n
waterfontein en schrijf in het bijschrift waarvoor deze fonteinen toen werden gebruikt.
Antwoord: onderaan honden, daarboven een diepere voor paarden, dan een waterstraal voor mensen en bovenaan een platteautje
voor vogels.

Parlement

Zoek een parlementariër en interview die persoon maximum 1 minuut over wat hij/zij zou veranderen aan het Nederlandstalig
Onderwijs in Brussel. Stuur het filmpje door via Instagram

Contrasten

Start aan de Beurs en loop de A. Dansaertstraat af tot aan de
Vlaamsepoort. Schrijf 3 verschillende contrasten op die je waarneemt en deel deze via Instagram (schrijf ze in het bijschrift
van je foto).
Zoek 7 personen van 7 verschillende nationaliteiten en ga met hen
op de foto. Bewijs het met identiteitsbewijs en stuur ons 7 foto’s door via Instagram Stories.
Neem de lift boven aan het Justitiepaleis naar de Marollen en maak een groepsselfie in de lift.

7x7
Lift
Pose

Ga de Kunstberg op de plaats staan zoals op de foto in de enveloppe. Lees de
opdracht op de achterkant van de foto.

Promo

Je bevindt je tussen het Legermuseum en Autoworld: maak een kort promofilmpje waarin je je motivatie om in Brussel les te
geven kenbaar maakt.
Ga op zoek naar een lokaal product of een lokale specialiteit in een winkel of cafeetje. Bewijs met een foto dat het product of
de specialiteit wel degelijk in Brussel wordt gemaakt. Hier alvast enkele ideeën: Simone à soif, de Kriket reep, Brussels Beer
Project, Färm, Brasserie de la Senne, Maison Dandoy,...
Je bent vandaag reporter van dienst met een goede kennis van de verschillende landstalen: vraag aan 3 mensen op straat
(telkens in een andere taal) wat ze zo waarderen aan een leerkracht.
Volg vanaf de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstandkerk de Sint-Jacobsschelpen. Je hoeft niet helemaal tot Compostela te
wandelen, maar mag stoppen bij het standbeeld van de bekendste Brusselaar. Ga met hem op de foto.
Het uitzicht van de stad verandert voortdurend. Gelukkig maar! Na jarenlang actievoeren kregen de Brusselaars in 2015 een
autovrij centrum. Het Beursplein is nog in volle verandering.
Doe de quiz. Kies een foto uit de oude doos en vraag aan 3 voorbijgangers of ze de plaats herkennen. Herkennen ze het
oude Beursplein? Wat vinden ze van de transformatie? Zijn ze voor- of tegen de autovrije lanen?
Op de website Bruzzket vertellen enkele Brusselse ketjes over hun lievelingsplek in Brussel. Kies er 1 plek uit (in deze regio)
en ga er naartoe. Daar aangekomen, spreek je 2 mensen aan om in hun moedertaal te vertellen waarom ze dit wel of niet
een fijne plek in Brussel vinden. https://www.bruzzket.be/uit/topic/lievelingsplek
Vorm de letter 'M' op een originele manier op de gemeenteplaats van Molenbeek en neem hiervan een foto. Indien je
omstaanders betrekt, krijg je 50 punten extra!
Zoek bij alle letters van het alfabet een woord dat Brussel/Molenbeek/… typeert.
Mobiliteit in Brussel is een hele uitdaging. Door het vele verkeer is het vaak slecht gesteld met de luchtkwaliteit. Filter Café
Filtré is een actiegroep van ouders, scholen en jeugdorganisaties. Zij ijveren voor minder auto’s in de stad en een propere

Go local

Teacher
Sporen zoeken
Uit de oude
doos

Lievelingsplek

M
ABC
Café Filtré

What’s up?

luchtkwaliteit. Ga in deze regio op zoek naar 5 obstakels die het voetgangers en/of fietsers moeilijk maken om zich veilig te
verplaatsen. Neem er een foto van en stuur ze naar de backoffice.
Zoek een Bruzz Magazine en ga na wat er vanavond te beleven valt.

Locatie-opdrachten
Regio centrum
-

Kinderboerderij Maximiliaan
Bronks
Vossenplein
Bozar
Martelaarsplein
GC De Markten
Huis van het Nederlands
Muntpunt
De kiosk in het Warandepark
Stripmuur

