
Antarctica Day Vlag Activiteit – Van de klas naar Antarctica

Doelstellingen:
• Leren over Antarctica als een plaats op aarde waar vele landen samenwerken en hun 

wetenschappelijk onderzoek delen om dit ongerepte gebied vreedzaam te beschermen.
• Leerlingen bewuster maken van internationale samenwerking via het Zuidpoolverdrag, 

dat werd reeds ondertekend door 50 landen.
• Vlaggen over Antarctica ontwerpen, die de interesse en inspiratie van leerlingen 

weerspiegelen.
• Klasactiviteiten linken met wetenschappers in Antarctica. Vlaggen van over heel de 

wereld zullen getoond worden in Antarctica. 

Achtergrond
• Antarctica behoort tot niemand en wordt beheerd door het Antarctic Treaty System
• Antarctica heeft geen valg en behoort toe aan geen enkel land. 
• Antarctica is het koudste, droogste en meest winderigste continent met temperaturen tot 

89°C. 
• Er wonen geen mensen, er  zijn wel onderzoeksstations van landen over heel de wereld.
• Wetenschappers werken samen, delen informatie, en communiceren over hun 

resultaten. 

Online educatief materiaal
• film over 'Antarctica Day' (5 minuten): http://www.youtube.com/watch?v=2Ak-

bL5EKEM  
• Powerpoint “Introductie tot de activiteiten van 'Antarctica Day' 

http://www.ourspaces.org.uk/antarctica-day.html  (onderaan de pagina)
• Vlagontwerpen van vorige edities en dagelijkse update: 

https://www.facebook.com/groups/154649031246711/  
• educatief materiaal over Antarctica: http://www.educapoles.org/nl/education_material/

Materiaal:
• A4 papier 
• Stiften, kleurpotloden, … (geen te lichte kleur omdat het moet gefotografeerd of 

ingescand worden)
• Fototoestel (vookeur) of scanner zodat de vlaggen naar Antarctica kunnen worden 

gezonden

Activiteit
1. Vraag aan de leerlingen om vlaggen te ontwerpen door tekeningen te maken die 

geïnspireerd zijn op Antarctica: ijs & klimaat, het mariene leven, wetenschappers aan het 
werk 

2. Selecteer 5 vlaggen per klas en fotografeer ze met een digitale camera of scan ze (liefst in 
jpg-formaat).

3. E-mail ze naar marie.willame@polarfoundation.org voor 25 november 2013 of ze kan je 
ook uitnodigen om ze op te laden in een Dropbox-folder. De bestanden moeten kleiner zijn 
dan 10MB.  

4. De tekeningen zullen verstuurd worden naar het Princess Elisabeth-station op Antarctica en 
daar op 1 december getoond worden. Er zal een e-mail naar de school worden verstuurd.

http://www.youtube.com/watch?v=2Ak-bL5EKEM
http://www.youtube.com/watch?v=2Ak-bL5EKEM
https://www.facebook.com/groups/154649031246711/
http://www.ourspaces.org.uk/antarctica-day.html


5. Alle vlaggen kunnen in de klas of in de gang van de school opgehagen worden om 
'Antarctica Day' te vieren.

Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met Our Spaces en Polar Educators 
International.


