Voorbespreking leerkrachten ‘Komt Goed!’ - SZR

Graad
Duur
Lokaal
Benodigdheden

Voorbereiding

Bijlagen

3e graad
1 lesuur
Aanwezig: beamer of smartboard
- Promotekst Erhan per leerling
- Affiche voorstelling projecteren
- 1 Dobbelsteen per groep (afhankelijk van hoeveel leerlingen) + lege
bladen
- Kaartjes uitknippen en in 6 enveloppen steken
- Op de foto’s op de achterkant schrijven wat het is of tekst uitprinten
en er op de achterkant plakken
- Cijfers en inhoud op enveloppe schrijven
- Promotekst voor elke leerlingen printen
- Promotekst Erhan
- Affiche Komt Goed

Doelen
-

Leerlingen leren Brussel kennen
Leerlingen worden voorbereid op de voorstelling ‘Komt Goed’ van Erhan Demirci
Leerlingen leren elkaars mening kennen over Brussel en bijhorende thema’s
…

Inleiding
Vertel als leerkracht dat de leerlingen naar een voorstelling van Erhan Demirci gaan rond
superdiversiteit in Brussel. Verzamel voorkennis van de leerlingen. Laat ze allerlei zaken zeggen
waarvan ze denken dat het aan bod gaat komen, of dat ze associëren met de termen ‘diversiteit’ en
‘Brussel’. Dit kan je doen door een mindmap te maken op het bord, een woordenspin, leerlingen
termen op post – its te laten schrijven en ze op het bord te plakken… Wanneer leerlingen beschikken
over een smartphone, kan je gebruik maken van Mentimeter. Surf naar de website
www.mentimeter.com en registreer je gratis. Van de website zal je een code krijgen. Leerlingen dienen
dan naar de website te surfen en de code in te geven. Ze kunnen dan in hun smartphone de
antwoorden typen en doorsturen naar het bord, dit projecteert dan alle antwoorden in een
Wordcloud. Andere mogelijkheden zijn: een woordenketting (start met een woord en het volgende
woord moet beginnen met de eindletter van het vorige woord) of laat de leerlingen dit als een verhaal
vertellen waarvan ze elk één voor één 1 zin moeten toevoegen aan het verhaal.
Peil vervolgens naar de verwachtingen van de leerlingen: wat verwachten ze van de dag? En wat
verwachten ze van de voorstelling?

Promotekst voorstelling
Geef de leerlingen elk een exemplaar van de promotekst van Erhan. Laat de leerlingen deze tekst lezen.
Vraag of hun verwachtingen nu duidelijker zijn en welke thema’s ze denken dat allemaal aan bod zullen
komen/waar de voorstelling over zal gaan.

Affiche voorstelling
Projecteer de affiche van de voorstelling: wat zien ze? → De letter ‘M’ van Maalbeek in titel met een
rouwbandje, als superman vliegen door Brussel, Turkse vlag boven Limburgse mijnen, belangrijke
Brusselse gebouwen… Bespreek vervolgens de titel: wat vinden jullie er van? Naar wat zou het
verwijzen?

Wie is Erhan?
De voorstelling wordt gegeven door comedian Erhan Demirci. De leerlingen zullen in het spel Erhan
beter leren kennen. Eventueel kunnen jullie het filmpje van Erhan bij ‘Nuff Said’ laten zien en dit
onderling bespreken. Hierdoor zien leerlingen reeds hoe Erhan er uit ziet, welke soort grappen hij
maakt...
Het filmpje is te vinden op: https://www.youtube.com/watch?v=-GO5Z0QSAVA

Dobbelsteen spel
Laat de leerlingen zich in kleinere groepen verdelen. Elke groep krijgt 1 dobbelsteen en 6 enveloppes.
Op elke enveloppe staat een cijfer. Dit cijfer komt overeen met de cijfers op de dobbelsteen. Cijfer 1
op de dobbelsteen komt overeen met enveloppe 1 enzovoort. Leg de 6 enveloppes verspreid over de
tafel.
Het spel gaat als volgt. Een leerling gooit met de dobbelsteen en neemt de envelop met het
bijpassende cijfer op. Hieruit neemt de leerling één kaartje en voert dit uit. Diegene die uitgevoerd
zijn, steken ze NIET meer terug in de enveloppe. Hierna is het de beurt aan de volgende leerling. Doe
zo de ronde tot alle enveloppes leeg zijn. Op deze manier komen leerlingen meer te weten over de
stad Brussel, verschillende thema’s die aan bod zullen komen tijdens de voorstelling, maar ook over
Erhan Demirci zelf.
Er zijn 6 enveloppes en 6 vlakken op een dobbelsteen.
1 = Feiten over Brussel → Dit moeten de leerlingen gewoon luidop voorlezen en meedelen
met hun medestudenten.. Ze kunnen in interactie gaan over wat ze van dit feit vinden, is het
opmerkelijk ja of nee, hadden ze het verwacht ja of nee…
2 = Stellingen → Hier moet de leerling in kwestie zijn of haar mening over geven. Andere
leerlingen uit de groep kunnen hier dan op reageren. Benadruk dat het om meningen gaat en
geen feiten. Zo leren ze elkaars mening kennen en kunnen ze leren van elkaar.
3 = Opdracht → Dit kunnen zowel individuele als groepsopdrachten zijn. Dit staat telkens
vermeld. Bij een groepsopdracht moet iedereen van de groep meewerken.
4 = Denkvraag → De leerling leest de vraag, denkt na over een antwoord en deelt dit met de
groep. Andere leerlingen kunnen hier achteraf op reageren of antwoorden aanvullen.
5 = Wist – je – datje Erhan Demirci → Dit moeten de leerlingen luidop voorlezen en zo
meedelen aan hun medestudenten.
6 = Foto’s die te maken hebben met de route die ze na of voor de voorstelling zullen
bewandelen → Wanneer een leerling 6 gooit, moet de persoon links van hem/haar een foto

trekken en deze tonen aan de leerling en vragen of hij of zij weet wat er op de foto staat. Het
antwoord staat op de achterkant vermeld.

Hieronder staan alle kaartjes die in de enveloppes horen. Deze dienen uitgeknipt te worden. Schrijf op
de enveloppe ook de inhoud ervan zoals hierboven beschreven. Op enveloppe 1 schrijf je dus: nummer
1 + feiten over Brussel. Hetzelfde doe je voor de andere 5 enveloppes. Benadruk aan de leerlingen dat
de antwoorden persoonlijke meningen zijn en dus geen feiten over de stad! Vergeet niet bij enveloppe
6 op de foto’s op de achterkant te schrijven wat de foto afbeeldt.
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De Grote markt van Brussel staat op de Op de Grote markt van Brussel werden
Werelderfgoedlijst van UNESCO.
in de 16e eeuw protestanten onthoofd
en verbrand.
De
allereerste
voetbalwedstrijd werd
gehouden, in 1904.

internationale De Avonturen van Kuifje, van de Belg
hier in Brussel Hergé, is een van de meest vertaalde
literaire werken ter wereld. Met 96
vertalingen doet Kuifje het beter dan JK
Rowling, George Orwell (1984), Arthur
Donan Coyle (Sherlock Holmes), Dan
Brown (De Da Vinci Code)…
Brussels International Airport (luchthaven De Belgische hoofdstad Brussel werd
van
Zaventem)
is
het
grootste gesticht in de 13e eeuw.
chocoladeverkooppunt ter wereld.
Het koninklijke paleis van Brussel is 50% De 19 gemeenten van het Brussels
langer dan Buckingham Palace in London.
Gewest zijn:
Brussel
Elsene
Etterbeek
Schaarbeek
Jette
Sint-Agatha-Berchem
Koekelberg
Ganshoren
Sint-Jans-Molenbeek
Anderlecht
Vorst
Sint-Gillis
Ukkel
Sint-Joost-Ten-Node
Watermaal-Bosvoorde
Oudergem
Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe
Evere

Brussel ontstond rond een burcht op een
eiland in de Zenne. Toen de stad uitdeinde
bouwde men een eerste stadsomwalling,
waarvan nog enkele delen bewaard zijn
gebleven. Al snel bleek deze te klein en een
tweede vijfhoekige stadsomwalling werd
gebouwd. Deze omvatte zeven heuvels: de
Koudenberg, de St.-Michielsberg, de
Warmoesberg, de Kunstberg, de St.Pietersberg, de Zavel en de Kruidtuin.
De plaatsnaam "Brussel" komt van
'Bruocsella' (in het Frankisch: "bruoc" +
"sella"), wat evolueerde tot Broekzele, wat
betekent "nederzetting (zele) bij het moeras
(broek).

Het hele Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, vaak ook gewoon Brussel
genoemd, omvat in totaal 19
gemeenten met ongeveer 1,2 miljoen
inwoners. Het stedelijk gebied, inclusief
de voorsteden, telt ruim 1,8 miljoen
inwoners en is daarmee de grootste stad
van het land.

Kenmerkend voor Brusselaars is hun
taalgebruik. Het oorspronkelijke Brussels is
een Brabants dialect. Het kenmerkt zich
taalkundig gezien door de vele leenwoorden
uit het Frans en door Franse uitspraak van
Nederlandse woorden. Het ontwikkelde zich
uit
de
lokale
variant
van
het
Middelnederlands
dat
er
in
de
Middeleeuwen gesproken werd. Er bestaat
ook een Brusselse variant van het Frans.
Daarin vindt men vele leenwoorden uit het
Nederlands en door het Nederlands
beïnvloede uitspraak.
Brussel kent bovendien een reeks cafés
gericht op holebi's, die met name aan en rond
de Kolenmarkt gelegen zijn, zoals Le Belgica,
Le Soleil en Le Détour (voorheen L'Homo
Erectus). Een feest voor deze doelgroep dat
internationale aantrekkingskracht geniet is La
Demence, dat sinds 1994 in de bekende
technodiscotheek Fuse in de Blaesstraat
wordt gehouden.

Brussel wordt vaak beschouwd als de
hoofdstad van de Europese Unie. Het
Europees
Parlement
vergadert
hoofdzakelijk in Brussel en de stad is
tevens de vestigingsplaats van de
Europese Commissie en de Raad van de
Europese Unie. Ook het Europees
Economisch en Sociaal Comité, het
Europees Comité van de Regio's en
talrijke Europese agentschappen zijn in
Brussel gevestigd.

Er zijn nog maar weinig echte
Brusselaars te vinden. Een Ketje is een
oorspronkelijke inwoner van Brussel die
er samen met zijn beide ouders geboren
en getogen is.

Dankzij de aanwezigheid van de Europese
instellingen hebben vele internationale
bedrijven een vestiging in Brussel gekozen.
Hierdoor is er in Brussel, ook in economisch
mindere tijden, een stabiele grote vraag naar
kantoorruimten. De stad is de op twee na
belangrijkste zakenstad van Europa, na Londen
en Parijs. Ook is Brussel een belangrijke
congresstad en is de stad onlangs Washington
DC
voorbijgestreefd
als
belangrijkste
diplomatenstad ter wereld.
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Brussel is veranderd na de aanslagen. Leg uit In Brussel is duidelijk voelbaar dat
waarom en betrek hierbij zowel positieve als interculturaliteit de enige weg is naar
negatieve elementen.
een leefbare maatschappij.
Er zijn voldoende organisaties in Brussel die
zich bezighouden met het welzijn van
jongeren. Klopt dit volgens jou? Zo ja, ken je
voorbeelden?

In Brussel is het ’s avonds gevaarlijk om
als 16 – jarig meisje alleen rond te lopen.
Beargumenteer deze stelling en geef
ook een positief antwoord.

Het positieve imago rond Brussel is na
Brussel is een vuile stad. Geef je mening en
de aanslagen aangetast en is nu
ook een positief antwoord. Staaf met
negatief. Geef je mening, maar hierna
voorbeelden.
ook een antwoord om de stelling
positief te maken.

Brusselse jongeren worden geassocieerd met In Brussel houdt iedereen rekening met
problemen en criminaliteit. Geef je mening elkaars cultuur. Klopt deze stelling voor
en eindig met een positief argumenten.
jou? Zo ja, waar zie je dit terugkomen?

Er zitten té veel allochtonen in Brussel.
Brussel is een ‘krapuul’ stad. Geef je mening,
Geef je mening, maar ook een positief
maar eindig met een positief argument. Geef
argument.
indien mogelijk, voorbeelden.

Brussel is geen gezellige stad. Maak deze Daklozen in Brussel hebben zelf voor
stelling positief en beargumenteer.
deze levenswijze gekozen. Geef je
mening, maar eindig met een positief
argument. Indien je deze stelling volgt,
welke oplossingen kan stad Brussel
bieden?

Wanneer je met de auto naar Brussel gaat,
parkeer je deze best niet in het centrum want
dan is er een grote kans dat deze gestolen
wordt, of dat er in ingebroken wordt. Geef je
mening, maar eindig met de stelling positief
te beantwoorden.

Homoseksualiteit wordt niet aanvaard
in Brussel. Geef je mening. Indien je
denkt dat de stelling klopt, wat kan
Brussel hier dan aan doen?

Alle daklozen in Brussel kampen met Brussel is de enige echte stad van België.
psychologische
en/of Geef je mening en beargumenteer.
verslavingsproblematieken. Beargumenteer
deze stelling.
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Benoem 3 bekende toeristische attracties in
Brussel. Vraag aan je teamgenoten of zij hier
al geweest zijn. Indien ja, vraag wat ze er van
vonden. Indien nee, vraag waarom ze er nog
niet geweest zijn.

Benoem 3 minder bekende toeristische
attracties. Vraag aan je teamgenoten of
zij hier al geweest zijn. Indien ja, vraag
wat ze er van vonden. Indien nee, vraag
waarom ze er nog niet geweest zijn.

Som 5 positieve woorden op die jij associeert Teken op een blad papier twee vakken.
In het eerst vak tegen je in 30 sec een
met Molenbeek.
Brusselaar en in het tweede vak een
Belg, ook in 30sec. Vraag aan een van je
teamleden om te timen. Wat zijn de
verschillen en gelijkenissen volgens jou?
GROEPSOPDRACHT: Noteer het alfabet op Som 3 Brusselse zangers op.
een leeg blad papier. Bij elke letter van het
alfabet dienen jullie een woord te vinden dat
te maken heeft met Brussel. De letters X, Y en
Q mogen jullie openlaten.
GROEPSOPDRACHT: Maak een elfje over
Beeld iets uit dat jij associeert met Brussel. Je Brussel. Dit is een gedicht waar je start
teamgenoten moeten dit raden.
met 1 woord, dan 2, dan 3, dan 4 en dan
1. In totaal 11 woorden.
GROEPSOPDRACHT:
maak
een
Benoem een stereotype over Brussel dat nog woordenspin met allerlei woorden die
NIET aan bod is gekomen en weerleg dit met jullie associëren met Brussel. Zorg dat er
argumenten.
minimum 15 woorden op het blad staan.
Benoem zoveel mogelijk Brusselse culinaire
specialiteiten. Bespreek wie welke al gegeten Som 5 evenementen op in Brussel.
Vraag aan je medestudenten wie waar al
heeft en wie wat lekker vindt.
geweest is.

GROEPSOPDRACHT: Maak met zen allen een
kort verhaal over Brussel. Diegene die dit
briefje trok, mag beginnen met 1 zin te
zeggen (bvb: “Ik liep vandaag in Brussel
en…”), hierna vult de linker buur deze zin aan
en zo gaan we heel de kring 2x rond. Elke
leerling moet dus 2 zinnen zeggen. Op het
einde hebben jullie een eigen mini verhaal
gecreëerd rond Brussel.

Som 5 belangrijke gebouwen op in
Brussel. Welke van deze 5 denk je dat
jullie zullen zien gedurende de
wandeling van School Zonder Racisme?
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Hoe gaan, volgens jou, ‘Belgen’ met de
Hoe zou je zelf reageren in een
aanslagen om in Brussel?
terroristische situatie?

Wat
wordt
er
verwacht
van
Welke nationaliteiten wonen er, volgens jou, immigranten in Brussel volgens jou?
in Brussel?

Wat zijn, volgens jou, de nadelen bij
Wat zijn, volgens jou, de voordelen bij wonen wonen in Brussel?
in Brussel?

Hoe zie jij de toekomst in Brussel? Wat vind Hoe kan je de sfeer in Brussel
jij dat er moet veranderen en wat mag beschrijven? Welke sfeer heerst er op
blijven?
welke locaties in Brussel volgens jou?
Benoem er zo veel mogelijk.
Gaat racisme, volgens jou, in Brussel altijd
blijven bestaan of kan hier verandering in Wat kan er verbeterd worden aan
Brussel?
komen?

Hoe kunnen we in Brussel meer rekening Hoe
slagen
mensen
in
deze
houden met elkaars cultuur?
multicultruele samenleving erin om
samen te leven?
Brussel heeft zijn problemen. Hoe gaan we Welk beeld heb jij over Brussel? Positief
hier mee om en hoe kunnen we er iets aan of negatief? Indien negatief, door wat
veranderen?
kan dit verbeteren?

Hoe brengt de media Brussel in beeld?
Denk je dat iedereen zichzelf kan zijn in
Wat vind je hier zelf van? Denk je dat dit
Brussel? Beargumenteer.
beeld klopt of niet?
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Erhan Demirci werd op 14 januari 1983 Erhan heeft gestudeerd in Brussel en volgde
geboren in het verre Beringen.
later verdere opleidingen in Gent en New
York.
Hij studeerde Latijn in het eerste jaar en
eindigde in het beroeps. Na zijn studies ging Erhan begon reeds in zijn studentenjaren te
Erhan aan de slag als marketing- en experimenteren met comedy.
communicatiespecialist.
Hij bemachtigde een finaleplaats op de Erhan won de Juryprijs van de 123 Comedy
Culture Comedy Award in 2009.
Award in 2010.

De voorbije jaren toerde Erhan met het Erhan speelde 3 seizoenen lang het
comedycollectief Hakims of Comedy en deed voorprogramma van ‘Han Solo Bedankt!’.
zo menig cultureel centrum in zowel
Vlaanderen als Nederland aan.
In zijn eigen stand-up optredens bespreekt
Niet alleen politiek & integratie vormen zijn deze rasechte gastarbeiderszoon alle
inspiratie, maar ook het alledaagse leven van mogelijke onderwerp - zijn eigen uittocht
de gemiddelde Belg inspireert hem.
van het harde, Limburgse dorpsleven naar
het nog hardere “life in the ghetto” van
Brussel.
Erhan is een vaak gevraagd presentator of
Erhan focust zich nu op 4 vlakken: comedy, moderator voor panelgesprekken en
schoolvoorstellingen, Radio- en TV-werk.
discussies, georganiseerd door openbare
besturen, bedrijven, …
In 2011 trok Erhan samen met William Boeva
naar secundaire scholen in heel Vlaanderen Erhan speelt ook 'Arun', vader van Gamil en
om er een comedyschoolvoorstelling te Noortje in de Ketnetserie 4eVeR.
spelen.
Erhan wou comedian worden nadat hij een
Regelmatig verschijnt in Knack Focus een show van de Nederlander Najib Amhali
actua-strip met Erhan in de hoofdrol.
gezien had die zijn publiek gemakkelijk kon
doen lachen. Dit wou hij ook kunnen, maar
was in zijn jeugd voornamelijk verlegen.
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Vossenplein: De rommelmarkt op het
Vossenplein, in de Marollen, is waarschijnlijk
de meest bekende Brusselse markt. Dit is
echt een 'vlooienmarkt'. Nergens voel je het
kloppend hart van de hoofdstad zo erg als
hier. Elke dag vanaf 7u ’s ochtends vind je er
een hoop prullen, maar ook hele leuke
dingen. In het weekend en op feestdagen
staat de markt er ook.

Grote Markt: De Grote Markt van Brussel is
het centrale plein van de stad. Het plein
wordt omringd door het Stadhuis, het
Broodhuis, musea en vele gildehuizen. Sinds
1998 staat de Grote Markt op de
werelderfgoedlijst van UNESCO.

De Beurs: De geschiedenis van de Beurs van
Brussel is onlosmakelijk verbonden met het
Beurspaleis. Het is gebouwd tussen 1868 en
1873 in Brussel door architect Léon Suys. De
beurs is te vinden op de Anspachlaan, dé
bekendste auto vrije straat.

Kunstberg / Mont Des Arts: is een helling in het
historisch centrum van Brussel. Het ligt tussen het
Koningsplein en de benedenstad met onder meer de
Grote Markt. De Kunstberg biedt één van de
boeiendste stadspanorama's over Brussel. In de
dichte omgeving bevinden zich verschillende
gebouwen zoals de Koninklijke Bibliotheek.

Justitiepaleis: is een omvangrijk
rechtsgebouw,
maar
ook
een
historische plaats. Het gebouw is een
van de opmerkelijkste monumenten uit
de 19e eeuw. Het werd ontworpen door
architect
Joseph
Poelaert
en
ingehuldigd in 1883.

Gemeenteplaats Molenbeek: Op dit
plein, recent gerenoveerd, staat het
begrip ‘gedeelde ruimte’ centraal. Het
sluit elke specifieke bestemming van de
ruimte uit om voorrang te kunnen
verlenen aan voetgangers en fietsers.
Dit zorgt voor een stimulatie van
verplaatsingen te voet of per fiets, een
verfraaiing van het plein en een
ondersteuning van het stadsleven.
Klein Kasteeltje: Het klein Kasteeltje is
een open opvangcentrum voor
asielzoekers dat wordt beheerd door
Fedasil. Er is plaats voor zo’n 800
asielzoekers en is daarmee het grootste,
maar ook het oudste opvangcentrum
van België. Het opvangcentrum voorziet
de asielzoekers in de basisbehoeften
(onderdak, voedsel, kledij…), maar ze
krijgen hier ook sociale, juridische en
medische bijstand.
Europees Parlement: Het EP is de
rechtstreekse
verkozen
volksvertegenwoordiging
van
de
Europese Unie. Het is de enige instelling
van de Europese Unie die rechtstreeks
wordt verkozen door de burgers. Het
heeft een wetgevende taak.

Vismarkt: Vanaf 1560 tot het midden van de
19e eeuw was dit plein een haven. Er lopen 2
straten langs het plein. Aan de brandhoutkaai
leverden de boten, zoals de naam het zelf
zegt, brandhout. Aan de bakstenenkaai
legden tijdens de zomermaanden schepen
aan om bakstenen en dakpannen uit de buurt
van Mechelen te lossen. Tijdens de winter
werd er vis verkocht. Zo kwam het plein aan
zijn naam.

Poelaertplein: lift naar Marollenwijk:
Het Poelaertplein is een plein in het
centrum van Brussel, dicht bij waar de
Louizalaan uitgeeft op de Kleine Ring.
Het meet 150 bij 50 meter — een
oppervlakte van ruim driekwart hectare
— en is daarmee het grootste plein van
de stad. Het wordt gedomineerd door
het Justitiepaleis en werd vernoemd
naar de architect ervan, Joseph
Poelaert.

Matonge wijk: Matonge is een Brusselse wijk
in de gmeente Elsene. Deze wijk wordt ook
wel “Klein Zaïre” genoemd. De wijk is
ontstaan nadat Afrikaanse studenten,
voornamelijk van Congolese afkomst, zich
hier vestigden in de jaren 60. Vandaag de dag
is het een van de meest multi culturele wijken
van Brussel!

Sint – Bonifatiuskerk (Matonge wijk):
De Sint – Bonifatiuskerk is een kerk in de
gemeente Elsene. Dit bedehuis werd
van 1846 tot 1849 gebouwd als
driebeukige hallenkerk. Architect was
Joseph Jonas Dumont. Het is een van de
eerste
Brusselse
neogotische
gebouwen. Voor de kerk bevindt zich
een monument ter herinnering aan
politicus Charles Woeste.
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Bijlagen
Affiche voorstelling ‘Komt Goed’

Promotekst ‘Komt Goed’

