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Beste leerkracht, 

de afgelopen jaren maakte Europe Direct West-Vlaanderen een prioriteit 
van degelijk en kant-en-klaar materiaal voor het basisonderwijs rond het 
thema ‘Europa’. Sinds ‘Sterrenkijker’ in 2001 van de persen rolde, gingen al 
tienduizenden brochures de deur uit. Ondertussen werden ook Europakoffers ter 
beschikking gesteld van de West-Vlaamse basisscholen en konden de leerlingen 
deelnemen aan de webquest ‘Speurneus’ en de interactieve les ‘27 keer Europa’. 
Meer info vindt u terug op de volgende link:  
www.west-vlaanderen.be/Europe-Direct.  

De Europese actualiteit staat niet stil. De beschikbare materialen moeten dus 
constant geüpdatet en aangepast worden aan nieuwe werkvormen. Voor deze 
editie werd een evaluatie gedaan bij een aantal gebruikers van ‘Sterrenkijker’. Op 
basis van die evaluatie werd de inhoud geactualiseerd en de lay-out en structuur 
opgefrist. Didactisch materiaal is echter nooit af. Europe Direct en Europahuis 
Ryckevelde vzw zijn benieuwd naar uw opmerkingen en suggesties. Het kan de 
volgende edities alleen maar beter maken. 

Het Provinciebestuur West-Vlaanderen biedt Sterrenkijker graag aan alle 
kinderen van de vijfde en zesde klas aan. Het is een prima instrument om zich 
over de Europese integratie te informeren. We wensen u en uw leerlingen dan 
ook veel aangename en leerrijke uurtjes toe. 

Sabien Lahaye-Battheu   Jean de Bethune
Gedeputeerde voor Onderwijs Gedeputeerde voor Externe Relaties  
 en Noord-Zuid-beleid
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aanpak

opbouw hoofdstukken

sterren verdienen

‘Sterrenkijker’ is een werkboekje over het thema Europa. 
Het eerste deel (het verhaal van de sterren) is een algemene 
introductie. Hier vind je informatie en opdrachten over de 
EU-historiek, EU-lidstaten en de werking van de Europese 
instellingen. Het vervolg van het werkboekje is modulair 
opgebouwd. Klassen die zich willen verdiepen in bepaalde 
beleidsdomeinen van de EU, zoals de open grenzen, het 

milieubeleid, de Europese talen en culturen of de impact op 
het dagelijkse leven kunnen de hoofdstukken van deel twee (de 
sterrenparade) behandelen. 
Het werkboekje komt samen met een handige online presentatie. 
Hiermee kan je als leerkracht telkens de juiste antwoorden per 
oefening tonen. De uitleg over de online presentatie vind je op 
pagina 3. 

De hoofdstukken van ‘Sterrenkijker’ zijn qua inhoud en opmaak 
gelijkaardig opgebouwd. Dat maakt de verwerking voor de 
leerlingen eenvoudiger. De hoofdstukken starten telkens met 
het verhaal van een ster. De leerlingen kunnen dit zelfstandig in 

het werkboekje lezen of je kan de ingesproken versie van de tekst 
laten horen via de presentatie. Daarna volgen de opdrachten die 
bij het thema horen, telkens als volgt opgedeeld: 

“Over deze ster” laat de kinderen kennis maken met het thema. Hier komt telkens een vraag of 
opdracht aan bod die direct gelinkt is aan het verhaal van de ster. 

“Ontdek meer” helpt om het thema verder uit te diepen. Leerlingen vinden hier verschillende 
oefeningen, gaande van rebussen, kruiswoordraadsels, woordzoekers, enzovoort. 

“Jij krijgt het woord” hier wordt telkens de eigen mening van de leerling gevraagd. 

“Sterrenquiz” Aan het einde van elk hoofdstuk staan er vijf quizvragen. 

“Extra sterrenstof” onder deze categorie kunnen de leerlingen extra online oefeningen vinden of 
meer informatie. 

Doorheen het thema staan ook weetjes die het thema op een originele of boeiende manier belichten.

In ‘Sterrenkijker’ kunnen de leerlingen in deel 
twee (de sterrenparade) sterren verdienen om 
in hun Europese identiteitskaart te kleven. Deze 
identiteitskaart staat achteraan de brochure. 

Na elk hoofdstuk staan er vijf quizvragen waar ze hun kennis 
kunnen testen. Wanneer ze alle vijf de vragen juist beantwoorden, 
verdienen ze een sticker. De stickervellen zijn meegeleverd met 
de leerkrachtenhandleiding.

hoe gebruik je sterrenkijker?

Wist je dat...  
...
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online presentatie

Het werkboekje ‘Sterrenkijker’ komt in haar nieuwe versie 
met een online presentatie. De presentatie is op dezelfde 
manier opgebouwd als het werkboekje. Per thema komen 
de verschillende onderdelen (over deze ster, ontdek meer,..) 
aan bod. Door te werken met de online presentatie, kan je op 

een makkelijke manier de aandacht van de leerlingen bij de 
les houden en hen doorheen het werkboekje loodsen. In de 
presentatie kan je de filmpjes afspelen, de verhalen van de 
sterren beluisteren, surfen naar verschillende websites en de 
juiste antwoorden per oefening te tonen. 

Aanpak online presentatie
Je kan zeer makkelijk door de presentatie navigeren via de 
pijltjestoetsen op je toetsenbord of door te klikken op de pijltjes 
die rechtsonderaan het scherm staan. 

De pijltjes naar links en rechts loodsen je doorheen de 
verschillende thema’s. 

De pijltjes naar boven en onder laten toe om een thema 
verder uit te diepen. 

Bijvoorbeeld:  
Wil je enkel het thema ‘milieu’ behandelen? Dan ga je eerst via 
de pijltjes naar rechts. Je zal de verschillende sterren één voor 
één zien voorbijkomen. Wanneer je bij de milieuster bent, kan 
je de pijltjestoets naar onder gebruiken om de oefeningen te 
zien die bij dit thema horen. 

Hoe laat ik een filmpje afspelen in de presentatie? 
De filmpjes zitten ingebed in de presentatie. Ze laden vanzelf 
vanaf het moment dat je de slide opent. Je hoeft dan enkel nog 
op de play-knop te drukken.

Hoe toon ik de juiste antwoorden? 
Je kan de juiste antwoorden tonen door simpelweg op de 
aangeduide lijntjes te klikken. Wanneer hier een uitzondering 
op is (soms wordt er gevraagd om te klikken op een bepaalde 
afbeelding), staat dit expliciet op de slide vermeld. 
Bij oefeningen waarbij de leerlingen zaken aan elkaar moeten 
verbinden, klik je telkens op de gegevens in de eerste kolom. Dit 
kan een term, een beschrijving of een foto zijn. 

Bij juist-of-fout vragen of multiple choice stellingen, klik je 
telkens op de opgave/vraag. 
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De geschiedenis van de Europese Unie  

De landen van de Europese Unie 
Op pagina 6 en 7 van deze leerkrachtenbrochure vind je de Europese kaart met alle oplossingen.

De inwoners van de Europese Unie
a. Ongeveer 447 miljoen
b. Duitsland 
c. Malta 
d. Inwoners Benelux-landen: 29,4 miljoen
e. Inwoners Baltische staten: 6,1 miljoen

De Europese wetten
Minister: 4 en 6
Europarlementslid: 2 en 5
Eurocommissaris: 1 en 3

Het Europees doolhof 
a. 750 (+ 1 voorzitter).
b. Berlijnse muur.
c. Turkije, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Albanië.
d. Jean Monnet.

Tweede Wereldoorlog – Westhoek – Schuman – kolen – staal – wapens – België – Nederland – Luxemburg – (West)-Duitsland – 
Frankrijk – Italië – Kolen – Staal – atoomenergie – economie – Europese – Economische – Gemeenschap – Verenigd Koninkrijk 
– Ierland – Denemarken – Griekenland – 1981 - Spanje – Portugal – munt – euro – Unie – Zweden – Finland – Oostenrijk – 2004 
– Polen – Tsjechië – Malta – Cyprus – Estland – Letland – Litouwen – Roemenië – Bulgarije

De leerlingen begrijpen dat:

• De Europese samenwerking er kwam om vrede te realiseren op het 
Europese continent. 

• De Europese samenwerking de afgelopen jaren enorm geëvolueerd 
is: van een samenwerking rond kolen en staal naar een 
samenwerking op tientallen beleidsdomeinen, zoals de euro,  
milieu of onderwijs. 

• De Europese Unie 27 lidstaten telt.

• De Europese Unie bestuurd wordt door instellingen, zoals de 
Europese Commissie, de Ministerraad en het Europees Parlement. 

a. kernboodschap

b. oplossingen

DEEL 1
het verhaal van de sterren

bonjour!

hallo!

ciao!
¡hola!

hello!
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Het Europese doolhof
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1. over deze ster
1.Slovenië – 2. Frans – 3. Kolen – 4. Nederland – 5. Feestdag – 6. Oostenrijk –  
7. Economische – 8. Kroatië – 9. Atoomenergie – 10. Euro.  
De naam van de ster is: Vredesster 

2. ontdek meer 
Oorlog vs. Vrede 
Louis en Leon: oorlog – Juliette en August: vrede

Rebus  
Nobelprijs voor de vrede.

In Flanders Fields 
a. Het Flanders Fields museum ligt in de stad Ieper.
b. In de Lakenhallen. Dit gebouw werd volledig vernield tijdens de oorlog en daarna steen voor steen terug opgebouwd.
c. Binnen in het museum komt het ruime verhaal van de Eerste Wereldoorlog aan bod, maar ook het verhaal van de streek 

rond Ieper. Er zijn wapens, uniformen, foto’s en persoonlijke brieven te bezichtigen. Buiten kan je nog littekens van de oorlog 
terugvinden zoals bomkraters, monumenten, loopgraven en begraafplaatsen. 

3. jij krijgt het woord 
Eigen mening van de leerling.

4. sterrenquiz 
1. Een paar Europese landen beslisten om samen te werken om zo vrede te creëren. De slogan was “nooit meer oorlog!” 
2. Schuman 
3. Frankrijk en Italië
4. Het ‘In Flanders Fields’ museum 
5. De Europese Unie ontving in 2012 de nobelprijs voor de vrede omdat er sinds de Tweede Wereldoorlog geen oorlog meer 

geweest is tussen de EU-lidstaten. 

De leerlingen begrijpen dat:

• De Europese samenwerking er kwam om vrede te realiseren op het 
Europese continent, na decennialang oorlog voeren.

de vaak vergeten ster

b. oplossingen

a. kernboodschap

DEEL2
De Sterrenparade
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1. over deze ster
a. Juist
b. Fout. Omdat de EU de boeren meer betaalde als er meer geoogst werd, was er veel voedsel dat niet verkocht geraakte. Het 

overaanbod zorgde voor lage prijzen voor de consumenten.
c. Fout. De EU betaalde de boeren een goede prijs voor alles wat ze oogstten. Hierdoor gingen ze meer produceren.
d. Fout. Vis is niet ongezond. De EU wil overbevissing tegengaan en er zo voor zorgen dat bepaalde vissoorten niet uitsterven.

2. ontdek meer 
Landbouwers in de EU
a. Polen en Roemenië

b. Malta en Luxemburg 

Ontcijfer het geheimschrift 
Hoevetoerisme (of plattelandstoerisme): landbouwers die de deuren van hun boerderij open zetten voor bezoekers en toeristen. Je 
kan rondkijken naar de dieren, ontdekken hoe een landbouwbedrijf werkt en je kan er zelfs je hele vakantie doorbrengen. 

Streekproducten
a3 – b7 – c5 – d8 – e4 – f1 – g6 – h2 

Biologische landbouw
a. Boer Karel is aan het omschakelen omdat hij bio eerlijk en duurzaam vindt. 
b. Het duurt twee jaar om een stuk grond voor te bereiden op biologische teelt.
c. Het juist logo is: 

Campagne BOEMpatat: 
Mensen aanmoedigen om meer lokale producten zoals fruit en groeten te kopen. In deze campagne ging het over Belgische 
aardappelen.
Campagne voedselverspilling: 
Mensen aanmoedigen om bewust om te gaan met voedsel, om voedselverspilling tegen te gaan.
Campagne melkmoment: 
Mensen aanmoedigen om meer melk te drinken, want melk bevat essentiële voedingsstoffen.

3. jij krijgt het woord 
Eigen mening van de leerling.

4. sterrenquiz 
1. Na de Tweede Wereldoorlog heerste er hongersnood. De Europese landen sloegen de handen in elkaar om dit tegen te gaan. 
2. Torhoutse mosterd, West-Vlaamse bloelink, Avelgemse perentaart, Boerenpaté uit Veurne, Klaaskoeken uit Zuid-West-

Vlaanderen, Poperingse Mazarinetaart, Gekapte vloerpistolet, Houtlandse koffie, Geraardbergse mattentaart,… 
3. Biologische landbouw wil zeggen dat boeren geen chemische stoffen gebruiken om voedsel te produceren, meer rekening 

houden met het milieu en inzetten op duurzaamheid.
4. De Europese Unie geeft richtlijnen aan bioboeren en ondersteunt campagnes die aanzetten tot een gezondere levensstijl.
5. b. Ongeveer 10,5 miljoen.

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. 

de voedselster

b. oplossingen

a. kernboodschap
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1. over deze ster
a. Europese interne markt.
b. De grenzen gingen open op 1 januari 1993.
c. De vrachtwagenchauffeurs van de bedrijven hebben nu veel minder papierwerk. Ze staan niet meer voor gesloten slagbomen 

en kunnen dus vlot de grenzen over. De handel tussen de verschillende lidstaten wordt hierdoor makkelijker. 
d. EU-burgers kunnen in eender welk EU-land gaan winkelen, wonen, werken of studeren.

Adam: vrij verkeer van personen / Sofie: vrij verkeer van goederen / Anna: vrij verkeer van diensten / Oscar: vrij verkeer van kapitaal

2. ontdek meer 
Het Europees wegennet 
a. E40, E17, E403 en E34
b. E19

Internet oefening
a. TGV (Train à Grande Vitesse)
b. Thalys
c. Eurostar 
d. De naam van de tunnel is Kanaaltunnel of Channel Tunnel (Chunnel). Het is een spoorwegtunnel die gebruikt wordt door de 

Eurostar, goederentreinen en een pendeltrein voor auto’s. 
e. De Westerschelde kan je oversteken via een tunnel (in Terneuzen) of een overzetboot (tussen de Nederlandse steden Breskens 

en Vlissingen). De Oosterschelde kan je oversteken via verschillende bruggen, maar er zijn ook mensen die met de kajak of 
zelfs al zwemmend de oversteek maken. 

Toerisme in West-Vlaanderen 
a. Nederland en Frankrijk
b. Het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk
c. Luxemburg
d. De Britse toeristen komen vaak om de overblijfselen van Wereldoorlog I te bezoeken (musea, begraafplaatsen) omdat er veel 

Britse soldaten in de strijd gesneuveld zijn. 

De euro
a. Ierland
b. Nederland 
c. België 
d. Spanje
e. Duitsland 
f. Italië 

3. jij krijgt het woord 
Eigen mening van de leerling.

4. sterrenquiz 
1.  De Europese leiders beslisten om de grenzen te openen omdat ze zo één grote eengemaakte interne markt konden creëren 

waar goederen, diensten, personen en kapitaal vrij kunnen bewegen. 
2.  Goederen, personen, diensten en kapitaal 
3.  We betalen sinds 2002 met de euro 
4.  Fout: op het €2 stuk dat Ierland ontworpen heeft, staat een harp afgebeeld.
5.  c. Als EU-burger mag je wel gaan werken in een andere EU-lidstaat

De leerlingen begrijpen dat:

• De grenscontroles aan de binnengrenzen van de Europese Unie verdwenen op 1 januari 1993.

• Het open gaan van de grenzen voordelen biedt voor bedrijven: ze kunnen makkelijker handel drijven in andere EU-landen. 

• Het open gaan 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. 

de grensster

b. oplossingen

a. kernboodschap
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a. 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 zouden hebben. 

de regioster

b. oplossingen
1. over deze ster
a.  De Regioster wil dat alle burgers, in welke regio ze ook leven, het even goed hebben.
b.  De armste regio’s: vooral in Oost-Europa (Roemenië, Bulgarije, delen van Polen, de Baltische staten: Estland, Letland, Li-

touwen). Ook in Portugal en in het Zuiden van Italië zijn er veel arme regio’s. De rijkere regio’s: vooral in het Noorden en het 
Westen: Zweden, Finland, Denemarken, België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Ierland. 

2. Ontdek 
Europese projecten 

Het kopen van een kinderfiets is voor veel gezinnen duur. Ook
zijn uitstapjes veel moeilijker als niet elk gezinslid een fiets
heeft. Daarom werd dit project in het leven geroepen. Hier
kan je voor maar 20 euro een fiets lenen voor een heel jaar
lang. Het systeem bestaat al in 25 West-Vlaamse gemeenten
waaronder Beernem, Torhout, Tielt, Harelbeke en Gistel.

In veel landen zijn de mensen die op het platteland wonen armer 
dan de inwoners van  grote steden. Om te vermijden dat de kloof 
tussen stad en platteland groter wordt, steunt de Europese Unie 
projecten die landelijke dorpen willen vernieuwen. In West-
Vlaanderen gaat het over Houtem, Mesen, Zillebeke en Keiem. 

Zin in oude volksspelen (zoals touwtrekken en zaklopen),
doe-wandelingen, zoektochten of een dansvoorstelling? Het
kan allemaal in dit project in Reningelst. Hiervoor werd een
oude dorpsbrouwerij omgebouwd tot heuse speelplek. Je kan
langsgaan met je gezin of met de hele klas.

Als jonge ondernemer is het niet makkelijk om je eigen zaak 
op te starten. Er zij veel kosten aan verbonden en veel jonge 
ondernemers hebben schrik om eraan te beginnen. Via dit project 
in Brugge krijgen ondernemers de kans om hun grote droom al 
even uit te testen en een handelspand tijdelijk in te richten als hun 
eigen zaak.

Dit project ondersteunt kansarme gezinnen met jonge kinderen 
op het platteland. Door leuke workshops in de buurt aan te 
bieden proberen de initiatiefnemers gezinnen uit hun isolement 
te halen. Daarnaast zetten ze ook in op het laagdrempelig maken 
van kinderopvang. Dit project loopt al in meer dan 12 gemeenten, 
waaronder Roeselare, Landegem en Pittem.  

Wanneer regio’s uit verschillende EU-landen samenwerken,
spreekt men over een ‘interregionaal programma’. West-
Vlaanderen heeft er maar liefst vijf. In dit voorbeeld werken
49 regio’s uit zeven verschillende landen rond de Noordzee
samen. Ze bundelen hun krachten om bijvoorbeeld projecten
uit te werken die streven naar een beter milieu.

Fietsbieb 

Plattelands-
ontwikkeling

De kinderbrouwerij

The Box

Kansen voor alle 
kinderen 

Noordzeeregio
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a. 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.

de veiligheidster

b. oplossingen

Rebus 
a. Solidariteit in de Europese Unie.

b. Dat de EU-lidstaten samen sterk willen worden. Hiervoor moeten ze solidair zijn met elkaar, in goede en slechte tijden. Rijke 

regio’s steunen de armere regio’s, omdat we geloven dat we hier allemaal beter van worden.

3. jij krijgt het woord 
Eigen mening van de leerling.

4. sterrenquiz 
1. Fout. Vlaanderen is één van de rijkere regio’s in de Europese Unie.
2. Fietsbieb, Plattelandsontwikkeling, De kinderbrouwerij, The box, Kansen voor alle kinderen, Noordzeeregio,…
3. Luxemburg. 
4. Dit betekent dat twee regio’s uit verschillende EU-landen samenwerken rond een bepaald project. 
5. Spanje, Italië, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Bulgarije.

1. over deze ster
a. Veiligheid bereik je niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen.
b. Door samen te werken, grenzen te openen en goede afspraken te maken, wordt het voor iedereen veiliger en beter leven. Als 

we muren zouden bouwen rond onze landen en verder niet samenwerken, is het veel moeilijker om mensen met slechte be-
doelingen tegen te houden.

2. ontdek meer 
Europese samenwerking van de West-Vlaamse politie 
a. Nederland en Frankrijk 
b. West-Vlaamse steden/gemeenten aan de Franse grens: Adinkerke, De Panne, Watou, Westouter, Kemmel, Loker, Dranouter, 

Wervik, Menen, Lauwe,…
 Franse steden/gemeenten aan de West-Vlaamse grens: Ailleul, Armentières, Wervicq-Sud, Halluin, Tourcoing, Roubaix,… 
c. Het Verenigd Koninkrijk via Zeebrugge 

Veilig op het internet 
a. Juist.
b. Fout. Bedrijven en organisaties moeten ook de regels volgen als het gaat over offline gegevens (bijvoorbeeld gegevens voor de 

sportclub of muziekschool).
c. Fout. De foto op je identiteitskaart is een uitzondering. Deze mag altijd gebruikt worden voor herkenning.
d. Juist.
e. Fout. Je kan vragen om onjuiste of oude gegevens te laten wissen. De nodige contactgegevens kan je vinden in de privacyver-

klaring. 
f. Juist. 

3. jij krijgt het woord 
Eigen mening van de leerling.

4. sterrenquiz 
1.  Juist.
2.  Europol.
3.  Om onze gegevens te beschermen maakte de Europese Unie wetten over privacy. De nieuwe privacywet werd ingevoerd in 2018.
4.  112
5.  Een privacyverklaring is een online of offline document waarin vermeld staat wie je gegevens verzamelt, waarvoor ze gebruikt 

worden, of ze gedeeld worden, hoe lang ze bijgehouden worden, hoe je ze kan verbeteren of wissen en hoe je eventueel een 
klacht kan indienen. 12

1. over deze ster
a.  De Europese Green Deal is het plan van de Europese Commissie om een verdere opwarming  

van het klimaat tegen te gaan. Het wil een zo gezond mogelijke leefomgeving voor planten,  
dieren en mensen creëren in Europa. 

2. ontdek meer 
Omgaan met het milieu 

Landdegradatie: de aantasting, uitputting en vervuiling van het milieu tast de bodem aan en dit zorgt voor landdegradatie. Dit wil 
zeggen dat de grond zodanig slecht is, dat landbouw minder oplevert of onmogelijk wordt. 

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.

de milieuster

b. oplossingen

a. kernboodschap

Milieuaantasting

Milieu-uitputting

Milieuvervuiling

Door menselijke activiteiten verdwijnt de natuurlijke 
leefomgeving van planten en dieren.

De voorraden in de natuur (bijvoorbeeld water) nemen af 
omdat we als mens er te veel of slecht gebruik van maken.

Door afval in de natuur te gooien, brengen we kringlopen  
in de war.
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Een milieuvriendelijk product krijgt het Europese Ecolabel. Dat label 
wordt ook wel ‘de bloem’ genoemd.

Op een nieuw huishoudtoestel, zoals een koelkast of een wasmachine, 
staat altijd een Europees energielabel. Zo kan je controleren hoeveel 
energie en water deze verbruikt.

Deze vlag hangt alleen bij Europese stranden, meren of havens 
waarvan het water en de omgeving proper is.

Oude lampen en elektrische toestellen moeten van Europa weer 
ingezameld worden voor recyclage. Dan is de cirkel compleet. In 
België houdt Recupel zich hiermee bezig.

Om minder energie te verbruiken, verbiedt de Europese Unie
de verkoop van gloeilampen, zodat deze vervangen worden door
energiezuinige lampen.

De Europese Unie besliste dat vanaf 2021 wegwerpplastiek  
(zoals plastiek bestek, wattenstaafjes en rietjes) verboden is.

De Europese Unie steunt projecten die inzetten op een beter milieu. 
‘Clean Sea’ bijvoorbeeld is een project dat kustgebruikers alles bijleert 
over de oorsprong van afval in de zee, de gevolgen voor het zeeleven 
en wat ze hier zelf aan kunnen doen. Het is een interregionale 
samenwerking tussen Oostende en Zuydcoote (Frankrijk).

In de regio Brugge zijn er maar liefst vier verschillende 
natuurgebieden die horen bij Natura 2000. Dit is een Europees 
netwerk aan natuurgebieden die door de Europese Unie  
beschermd worden.

Omgaan met het milieu
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Oplossing woordzoeker 

a. EU-commissaris Frans Timmermans.
b. Frans Timmermans zetelt in de Europese Commissie. Hij doet wetsvoorstellen rond de thema’s milieu en klimaat.

3. jij krijgt het woord 
Eigen mening van de leerling.

4. sterrenquiz 
1.  Milieu-uitputting wil zeggen dat de natuurlijke voorraden in de natuur afnemen omdat we er als mens te veel of slecht gebruik 

van maken.
2.  Vervuiling stopt niet aan de grens. De EU-lidstaten moeten samenwerken om zowel ons leefmilieu te verbeteren als op lange 

termijn de opwarming van het klimaat tegen te gaan. 
3.  Het Europese Ecolabel is een label dat door de Europese Unie aan milieuvriendelijke producten wordt toegekend. 
4.  c. De vlag die aangeeft of het water aan Europese stranden proper is, is blauw. 
5.  Frans Timmermans 
 

L E E N E R G I E

L E U C O M M P O

E V P M I S E L M

B S L U A R O A G

A I S A C F L S E

L R A N G E B T V

O S T I M M R I I

C U E I L I M E N

E E R M A N S K G
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De leerlingen begrijpen dat:

• De Europese Unie ook solidair is met landen buiten de Europese Unie

• De Europese Unie zowel humanitaire als ontwikkelingshulp biedt. 

• De Europese Unie een team van vrijwilligers heeft dat kan ingezet worden bij humanitaire hulpacties 
(solidariteitskorps) 

de hulpster

b. oplossingen

a. kernboodschap

1. over deze ster
a. Humanitaire hulp
b. Ontwikkelingshulp

2. ontdek meer 
ECHO
a. In het filmpje zien we hoe er hulp wordt gegeven aan vluchtelingen 
b. De EU werkt hier samen met Unicef, een internationale organisatie die zich inzet voor kinderen en hun rechten wereldwijd.
c. Er worden warme kleren, schoenen en dekentjes uitgedeeld.

Europese hulpacties 
Vraag 1: b
Vraag 2: a
Vraag 3: b
Vraag 4: c
Vraag 5: c
Vraag 6: a
Vraag 7: b

De naam van de organisatie is: UNICEF.

3. jij krijgt het woord 
Eigen mening van de leerling. 

4. sterrenquiz 
1.  a. Hulp aan vluchtelingen.
2.  Dit is hulp aan landen die willen bouwen aan een betere toekomst op lange termijn. Zo geeft de EU geld aan scholen en zie-

kenhuizen of om drinkbaar water te voorzien. 
3.  b. Creafun. 
4.  Juist.
5.  ECHO is de afdeling van de Europese Unie die instaat voor de coördinatie van humanitaire hulpacties.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A

B

C

D

E
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De leerlingen begrijpen dat:

• Er 24 officiële talen in de EU gebruikt worden.

• De EU het belangrijk vindt dat die talenrijkdom bewaard blijft.

de taalster

b. oplossingen

bonjour!

hallo!

ciao!
¡hola!

hello!
a. kernboodschap

P K C N P J B W P F H Z C J K R O A T I S C H W X H I

X O Q L E F G G R I E K S F Z D V N X N S B B L T T A

F C R T Y D S I U N R S G X P U F X A N L U V N A J Y

S T V T Z W E E D S T Q B C N I W A E Q O L W L G X C

A N L P U O X R Y E V F U D L T P E N F W G I F A L V

W P E O F G X S L Q R N Z E P S V C G O A A C T Y F B

Z C T E G U E O M A L T E E S O N Q E P A A B U X G P

F I X T M J Y E N R N N S N L T O U L N K R R A W N Q

L H L C H E R S S P U D T S I U Y L S R S S G X O P H

N F Q P O H O N G A A R S V X B U T S B O O R T U A W

V J B O G V A R L T S J E C H I S C H O J X H G Z F J

1. over deze ster
a. Niet waar. De EU heeft 24 officiële talen.
b. Niet waar. De EU is voorstander van het aanleren van ten minste twee vreemde talen vanaf zeer jonge leeftijd, maar dit hoeven 

niet per sé Engels en Frans te zijn.
c. Waar
d. Niet waar. De Eu wil de verscheidenheid aan talen behouden en wil dat we allemaal onze eigen taal blijven spreken.
e. Niet waar. Alle Europarlementsleden mogen in hun eigen taal spreken

2. ontdek meer 
Hoe goed ken jij de Europese talen?
a. - Ombudsman: Zweeds

- Spaghetti: Italiaans
- Amigo: Spaans
- Pils: Tsjechisch
- Restaurant: Frans
- Langlaufen: Duits

b. Voorbeelden: forcette (vork, uit het Frans  ‘fourchette’), kobbe (spin, uit het Engels: cobweb), pompier (brandweerman, uit 
het =frans: pompier), pertank (nochtans, uit het Frans: pourtant), fring (rem, uit het Frans: frein), marcheren (werken, uit het 
Frans: marcher), freezen (aardbeien, uit het Frans: fraise).

Spreekwoorden 
Æblet falder ikke langt fra stammen.  Deens 
Nem esik messze az alma a fájától.  Hongaars
Obuolys nuo obels netoli rieda.  Litouws
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.  Duits 
Äpplet faller inte långt från trädet. Zweeds 

Woordraster

Officiële EU-talen

a. Duits.

b. 9%.

c. Onder de categorie ‘andere’ vallen nog 18 talen (er zijn 24 officiële talen, waarvan er 6 individueel in de grafiek staan).
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De leerlingen begrijpen dat:

• Europa een rijke cultuur heeft.

• De Europese Unie initiatieven neemt om de eigen cultuur te bewaren, beschermen en verspreiden.

de cultuurster

b. oplossingen

a. kernboodschap

1. over deze ster
a.  De titel ‘Europese Culturele Hoofdstad’ is belangrijk voor en stad omdat er zo meer aandacht wordt gevestigd op de lokale 

kunst en cultuur. Vaak zorgt het ook voor meer toerisme in een bepaalde streek.
b.  Dit verschilt per jaar. Makkelijk te vinden online wanneer je ‘Europese Culturele Hoofdstad’ intypt.

2. ontdek meer 
Europese steun voor muziek en films 
a. Kijk op de website https://musicmoveseuropetalentawards.eu/ 
b. Bekende Europese films zijn: Amélie Poulain, The pianist, Girl,..

Europese erfgoeddagen

 

Europese monumenten 
a. Colosseum – Italië 
b. Torre de Bellem – Portugal 
c. Pont du Gard – Frankrijk
d. Sagrada Familia – Spanje
e. Berlijnse muur – Duitsland 

3. jij krijgt het woord 
Eigen mening van de leerling. 

4. sterrenquiz 
1.  “In verscheidenheid verenigt”. Het toont aan dat we ondanks alle verschillende culturen, talen en tradities toch kunnen 

samenwerken.
2.  Dit zijn dagen, meestal in september, waarop musea, kerken, kastelen en andere monumenten hun deuren gratis openstellen 

voor bezoekers. 
3.  Fout. De award wordt uitgereikt aan nieuw opkomend muzikaal talent. 
4.  Door geld te geven aan regisseurs voor de ontwikkeling van films en door organisaties op te richten die films promoten en de 

makers ervan tips geven. 
5.  Fout. Het logo lijkt niet op het Colosseum in Italië. 

3. jij krijgt het woord 
Eigen mening van de leerling. 

4. sterrenquiz 
1.  Er zijn 24 officiële EU-talen
2.  Fout. In de Europese Unie spreken de meeste mensen Duits als moedertaal. 
3.  Leenwoorden zijn woorden die uit een andere taal komen en die we overgenomen hebben in de Nederlandse taal. 
4.  26 september.
5.  Elk Europarlementslid mag zijn/haar eigen taal spreken.
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De leerlingen begrijpen dat:

• De EU initiatieven neemt die hun leven van elke dag beïnvloeden.

de dagelijkse ster 

b. oplossingen

a. kernboodschap

1. over deze ster
De ster heeft het over de privacywet, het gebruik van de euro en het CE-teken om aan te geven dat speelgoed (en producten in het 
algemeen) veilig zijn. 

2. ontdek meer 
De 12 verschillen

Kruiswoordraadsel

 T W E E

 S E R I E S

 I N F O R M A T I E

 W A A R S C H U W I N G E N

 K L I M A A T

 N O O D N U M M E R

 D I S C R I M I N A T I E
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EU-projecten voor het onderwijs

3. jij krijgt het woord 
Eigen mening van de leerling. 

4. sterrenquiz 
1.  De tweede uitspraak is juist. Er moet twee jaar garantie zijn (eerste uitspraak) en tabaksreclame wordt wel verboden (derde 

uitspraak).
2.  Juist.
3.  Fout. Het CE-teken geeft aan dat het product voldoet aan de Europese veiligheidsnormen. 
4.  Fout. Ook als leerkracht kan je een uitwisseling doen. 
5.  Dankzij het Erasmus-programma kunnen studenten in een ander EU-lidstaat gaan studeren tijdens hun opleiding. 

Ik zit in het zesde leerjaar en leer dus Frans. Onze juf 
startte een project met een klas in Frankrijk, zodat wij 
de leerlingen daar kunnen mailen over onze hobby’s. Ik 
vind het top en oefen zo mijn Frans!

Een eTwinningproject

Ik zit in het 7de jaar verzorging. Binnenkort mag ik 
naar Finland om er aan de slag te gaan in één van de 
bekendste sauna’s van het land. Spannend!

Stage in een ander Europees land

Ik studeer voor dokter. Vorig jaar studeerde ik een jaar 
aan de universiteit van Berlijn. Super interessant en 
vooral heel leuk om met al die buitenlandse studenten 
samen te leven.

Studeren aan een buitenlandse 
universiteit

Ik ben leerkracht in het lager onderwijs. Het gebeurt 
wel eens dat kinderen elkaar pesten. Daarom ging 
ik naar Nederland om er te leren hoe je pesten kan 
tegengaan op school.

Leerkrachten leren van andere 
scholen in Europa 
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b. oplossingen

a. kernboodschap
De leerlingen begrijpen dat:

• De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten met elk een eigen hoofdstad en 
een kenmerkende vlag

de landenster

1. over deze ster

2. ontdek meer 
Europese vlaggen 
a. Spanje / b. Tsjechië / c. Kroatië / d. Zweden / e. Ierland / f. Luxemburg

EU-lidstaten: oppervlakte en inwoners 
a. Duitsland / b. Malta / c. Ongeveer 447 miljoen / d. Frankrijk / e. Malta / f. Duitsland 

West-Vlamingen uit andere landen
a. Bredene, Middelkerke en Nieuwpoort
b. De Panne, Oostende, Mesen, Menen en Kortrijk 
c. De Kust (Noordzee) en de grens met Frankrijk

In verscheidenheid verenigd 
1. Cristiano Ronaldo
2. Een dunne opgerolde cake meestal gevuld met noten of maanzaad
3. Finland
4. Ze geloven dat twee mensen het daarna niet meer met elkaar eens kunnen worden
5. Kuifje en de smurfen 
6. Hongarije
7. Meer dan 40% 
8. Duitsland
9. De wals
10. Tsjechië

3. jij krijgt het woord 
Eigen mening van de leerling. 

4. sterrenquiz 
1.  Fout. Noorwegen is geen EU-lidstaat.
2.  c. De vlag van Tsjechië bestaat uit de kleuren rood – wit – blauw.
3.  Wenen.
4.  a is juist.
5.  Fout. Frankrijk heeft de grootste oppervlakte, Malta de kleinste.

LAND HOOFDSTAD LAND HOOFDSTAD

FRANKRIJK PARIJS NEDERLAND AMSTERDAM

ZWEDEN STOCKHOLM OOSTENRIJK WENEN

ITALIË ROME LITOUWEN VILNIUS

LETLAND RIGA GRIEKENLAND ATHENE

CYPRUS NICOSIA HONGARIJE BOEDAPEST

SLOVENIË LJUBLJANA SPANJE MADRID

ROEMENIË BOEDAPEST LUXEMBURG LUXEMBURG

BELGIË BRUSSEL POLEN WARSCHAU

KROATIË ZAGREB ESTLAND TALLINN

IERLAND DUBLIN MALTA VALETTA

FINLAND HELSINKI BULGARIJE SOFIA

DUITSLAND BERLIJN DENEMARKEN KOPENHAGEN

TSJECHIË PRAAG PORTUGAL LISSABON

SLOWAKIJE BRATISLAVA
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Sterrenkijker is een realisatie van © Europahuis Ryckevelde vzw 2020 in opdracht van Europa 
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hoort bij het werkboek ‘sterrenkijker’ voor leerlingen en een online presentatie voor in de klas. 
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