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Duur:   •1 à 2 lesuren

Doelen:    • stilstaan bij het thema helpen 
  • een concrete actie bedenken waarmee de klas kan meedingen naar de JOHH trofee 2017

Stap 1: klasgesprek over helpen 
  
 Richtvragen:  
 • Wat betekent helpen? 
 • Wie helpt soms iemand anders?  Geef voorbeelden.
 • Waarom zou je iemand wel of niet helpen? 
 • Hoe voelt het om iemand te helpen? 
 • Heb je zelf soms hulp nodig? Wie helpt jou? 
 • Word je soms beloond als je iemand helpt? 
 • Is een beloning belangrijk? 

Stap 2: wie heeft hulp nodig? 
    
 Vraag de leerlingen welke groepen van mensen ze kennen die (soms) hulp nodig hebben. 
 (kleine kinderen, mensen met een handicap (verschillende handicaps), zieke mensen,    
 oude mensen, arme mensen, …)

  Zoek indien mogelijk een afbeelding  van de verschillende doelgroepen en hang deze in    
 de vorm van een collage omhoog in de klas. Dit maakt duidelijk dat zij niet de enige groep    
 zijn die soms hulp nodig heeft.  

Stap 3: toelichting bij de JOHH trofee

 Stel de JOHH trofee voor aan de hand van de flyer, de affiche  en het oproepfilmpje 
 van Eline De Munck (via www.johhtrofee.be)
  
 Nabespreking: 
 • Wat vraagt Eline ons? 
 • Heeft iedereen de oproep begrepen? 
 • Hebben jullie zin om mee te doen? 
 • Waarom wel of niet? 
 • Wat kunnen we winnen?  Vinden jullie dat leuk? 

 Werk de collage uit stap 2 veder af met elementen 
 uit de JOHH flyers en affiches. 
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Stap 4:  IdeeEn sprokkelen voor de JOHH trofee

 Kies als leerkracht vooraf één  of twee doelgroepen, waarvan jij denkt dat het haalbaar 
 is om er een JOHH actie voor uit te werken.  Bv. de bejaarden in het plaatselijk rusthuis. 

 Vertel de groep dat ze mogen meedoen aan de JOHH trofee en dat jullie samen een actie 
 gaan bedenken voor de gekozen doelgroep(en). 

 Nu is het aan hen om na te denken over een leuke actie/activiteit. 

 Richtvragen:
 • Wat doe je zelf graag? Wandelen? Knutselen? Dansen? Spelletjes spelen? 
    Boodschappen doen? Praten? De tuin onderhouden? … 
 • Wat zouden jullie samen met of voor  ‘de doelgroep’ kunnen doen? 
 • Vindt iedereen dat een goed idee? 
 • Kan iedereen meedoen? 
 • Wie kan wat doen?

Stap 5:  We doen mee met de JOHH trofee ! 

 Registreer de JOHH actie van jouw klas via www.johhtrofee.be
 Op basis daarvan ontvang je voor alle jongeren een startpakket met stickers. 

 Probeer de JOHH actie indien mogelijk samen met de jongeren voor te bereiden. 
 Neem een leerling mee wanneer de nodige afspraken met de doelgroep gemaakt worden. 
 Ga samen inkopen doen.  Maak een planning, enz…

 Geniet met z’n allen van het JOHH moment! 
 En wie weet komt Eline of een JOHH medewerker eens een kijkje nemen.

 Vul achteraf het registratieformulier in via www.johhtrofee.be. 
 Misschien kunnen de jongeren daarbij ook hun ervaringen weergeven.

    VEEL JOHH GOOD LUCK !
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