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BRON 15
Lesactiviteit over conflictsituaties en discriminatie
Wat doe jij?
Situatie 1
Het is lunchtijd. Twee meisjes en drie jongens zitten op een bankje op het
schoolplein. Ze praten en luisteren naar muziek. Dan lopen er twee jongens
het schoolplein op. Wanneer ze langs het bankje komen, roepen een jongen
en een meisje uit de groep: ‘Vuile homo’s!’ en ‘Flikker op!’ Ze lachen de
jongens uit. De jongens draaien zich geïrriteerd om. Jij loopt toevallig langs
met een vriend en ziet dat de jongens nageroepen worden.
Wat doe jij?

Situatie 2
Met de klas bezoek je een moskee in jullie buurt. Jullie worden welkom
geheten door de imam. De imam vertelt wat over het gebouw en
beantwoordt vragen over de Islam. Na een kop thee en iets lekkers nemen
jullie afscheid van de imam en gaat iedereen naar huis. Als je thuiskomt, zie je
nieuwe berichten in de WhatsApp-groep van de klas. Een van je klasgenoten
heeft ouders die uit Marokko komen.

»

“Pff… wat een tijdverspilling. Door die Marokkanen zijn er minder banen voor
ons en zitten we in de crisis. Het enige wat ze doen is theedrinken en eten…”

...............................................................................................................

«

“Inderdaad! En dan hebben ze ook nog van die hoofddoeken om, dat is echt
mega-irritant!”

...............................................................................................................

»

“Ze moeten zich eindelijk eens gaan aanpassen!”

...............................................................................................................

«

“Allemaal dieven en criminelen die doen alsof ze zo stoer zijn…”

...............................................................................................................

Wat doe jij?
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Situatie 3
In de schoolkantine staat een meisje in de rij om een broodje te kopen.
Een paar jongens achter haar maken grappen over haar en doen
bomontploffingen na. Op een gegeven moment trekt een van de jongens
aan haar hoofddoek, waardoor het meisje op de grond valt. De andere
jongens lachen haar uit. Het meisje is woedend, staat op en vraagt wie dat
gedaan heeft. De jongens ontkennen allemaal. Jij staat verderop in de rij en
hebt het allemaal gezien.
Wat doe jij?

Situatie 4
Tijdens het WK kijken jullie in de kantine naar een wedstrijd van Oranje.
Je zit daar met je klasgenoten en jullie kijken allemaal naar de spannende
wedstrijd. Een van de jongens is niet blij met de scheidsrechter en heeft
voortdurend commentaar. Als de scheidsrechter weer fluit, roept hij: ‘Wat een
vuile jood, hij fluit zomaar! Echt een jodenstreek!’ Jij zit vlakbij de jongen en
hoort alles wat hij roept. Je weet dat er ook een joodse jongen in de kantine
zit die het ook allemaal hoort.
Wat doe jij?

Situatie 5
Het is lunchtijd. Jij loopt het schoolplein op en ziet een groepje van twee
jongens en een meisje die de tas van een ander meisje omkeren. Het meisje
is geïrriteerd en vraagt ze te stoppen, maar ze stoppen niet. Ze gooien de tas
van het meisje leeg en trappen op haar spullen. Het meisje ziet er bang uit.
Wat doe jij?

Situatie 6
Jij werkt in de klas aan een opdracht met andere leerlingen. De docent loopt
even de klas uit en meteen staat één jongen op en schrijft met grote letters
op het bord: “Polen en Bulgaren moeten oprotten naar hun eigen land!” Dan
gaat hij gauw weer zitten en doet of er niks gebeurd is. De docent komt terug
in de klas en ziet de tekst op het bord.
Wat doe jij?
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