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DIT KAN IK AL! 
■ Ik kan luisteren naar de mening van anderen en mijn eigen mening aanpassen.
■ Ik kan mijn ideeën wijzigen.

ACTIVITEIT 3 IK MOET JUIST NIETS! (OF WEL?)

■ Is een schoolreglement nodig?
■ Wat denk jij?

 

 

 

 

■ Lees een stuk uit het reglement van twee scholen.
■ Wat valt op?

 REGELS EN AFSPRAKEN OP SCHOOL1

 EEN REGLEMENT EN EEN REGLEMENT2

Reglement ‘Het Krijtje’

Refterafspraken

1 Je mag niet hardop praten 
tijdens het eten in de refter.

2 Je moet je hand opsteken om 
iets te vragen.

3 Het is verboden om papiertjes 
achter te laten op de tafels.

4 Wie de regels niet volgt, 
krijgt een straf.

Reglement ‘De Stiftjes’

Refterafspraken

1 Iedereen eet 
graag rustig. 
Daarom praten we 
niet luid met elkaar.

2 De leerkrachten kunnen niet 
overal tegelijk zijn. Als je iets 
wilt vragen, kun je het best je 
hand opsteken.

3 Als iedereen zijn plaats 
opruimt, blijft onze refter 
netjes.

4 Als je niet meehelpt om alles 
netjes en rustig te houden, krijg 
je een extra taak in de refter.

8

eigen antwoord



■ Staan in de twee reglementen dezelfde regels? 

 

■ Wat is het verschil tussen de twee reglementen? 

 

 

Welles, nietes!

Juf Esma had het al van ver gezien. Ze haastte zich naar het 
voetbalveldje op de speelplaats. Daan en Ibe stonden 
tegenover elkaar, klaar voor een gevecht. Heel wat jongens 
stonden rond hen. Jasper, de kleinste leerling van de klas, 
stond tussen de twee jongens in en probeerde hen te 
kalmeren. Juf Esma kwam net op tijd. 
‘De bal was echt over de lijn, juf!’, riep Daan. ‘Neen, hij was zeker nog een 
meter voor de witte lijn’, antwoordde Ibe. ‘Ja, maar het is de blauwe lijn die telt!’, riep Daan 
weer. Hij was heel kwaad. Het was voor juf Esma al snel duidelijk wat er fout was gelopen.

Er moeten regels en afspraken zijn om ervoor te zorgen dat alles netjes blijft, alles eerlijk 
gebeurt, je veilig bent … De manier waarop men dat zegt, is heel belangrijk. Alleen maar 
verbieden is niet leuk. Je moet ook weten waarom je een regel moet volgen. 
Als je een afspraak niet volgt, ontstaan er meestal problemen. Daarom is het nodig om regels 
af te spreken. Regels schrijft men vaak op. Dan zijn ze voor iedereen duidelijk.
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denkwolk leren leren

■ Welke regels van het schoolreglement zou je willen veranderen?
■ Waarom?

 

 

 

■ Wat vind je een goede schoolregel?
■ Waarom?

 

  

 

 ALS IK HET KON VERANDEREN …3
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Ja, het zijn dezelfde regels.

In het reglement van ‘Het Krijtje’ staat alleen wat je niet mag en wat je moet doen. 

Er staat niet bij waarom.
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■ Vul in. 

Het woord ‘democratie’ bestaat uit twee Griekse woorden: ‘Demos’ betekent                         

en ‘Kratein’ betekent                        .

DIT KAN IK AL! 
■ Ik weet dat een stad of gemeente wordt bestuurd door een verkozen burgemeester en 

gemeenteraad.
■ Ik kan meebeslissen in de klas door te stemmen. Ik heb ondervonden dat de meerderheid dan 

het gelijk krijgt.

 IN HET OUDE GRIEKENLAND1

ACTIVITEIT 4 WAT IS DEMOCRATIE? 

Democratie betekent dat iedereen mag meebeslissen. Democratie bestaat al lang. Ongeveer 
550 jaar voor Christus was Griekenland verdeeld in steden die elk een eigen landje vormden, 
een stadstaat. In de stadstaat Athene vroeg men bij belangrijke beslissingen de mening van 
een groot deel van het volk. Toch was dat geen echte democratie, omdat niet iedereen mocht 
stemmen. Vrouwen en slaven mochten dat bijvoorbeeld niet.
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■ Wij lezen met onze groep de rode – gele – blauwe – groene – paarse tekst.
■ Lees de tekst.
■ Markeer wat je aan je klasgenoten wilt vertellen.

 DEMOCRATIE IN BELGIË2
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■ Los samen op. Vul de ontbrekende woorden in.

Toen ons land nog niet lang bestond, mochten alleen                   mensen 

stemmen. Dat waren er niet zo heel veel. Later werden dat er meer, omdat men 

de                   verlaagde. 

Het was niet eerlijk dat niet iedereen mocht stemmen. Daarom besliste men dat alle mannen vanaf 

25 jaar mochten stemmen. Wie veel belastingen betaalde, kreeg meer dan 

één                  . Men voerde de stemplicht in.

Na de Eerste Wereldoorlog mochten alle mannen vanaf 21 jaar stemmen.

                  mochten alleen voor de gemeenteraad stemmen, niet voor de 

regering van het land.

Na de Tweede Wereldoorlog mochten vrouwen ook stemmen voor de regering van het land. Men 

verlaagde de leeftijd om te stemmen nog maar eens. Stemmen mag sindsdien vanaf                   

jaar.

Nu wordt vooral digitaal gestemd. Wie niet stemt, krijgt een                  . 

Als je niet kunt gaan stemmen, mag je iemand anders dat laten doen in jouw plaats. Dan geef je 

een                  . Verkiezingen zijn een speciaal gebeuren met heel veel 

aandacht van de media.
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Kiezen wie mee mag besturen gebeurde vroeger niet erg democratisch. Dat is door de jaren 
heen wel erg verbeterd. Er mogen nu meer mensen meestemmen en ieders stem is evenveel 
waard. De keuze van wie mee mag besturen is nu veel democratischer dan vroeger.
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Stemmen nu 
Vandaag mogen alle Belgen vanaf 18 jaar gaan stemmen. Elke persoon mag één stem 
uitbrengen. De Belgen mogen hun keuze vrij bepalen. De stemming is geheim. Niemand kan 
weten op welke persoon of partij jij hebt gestemd, tenzij je dat zelf zegt. Daarom stemmen we 
in een stemhokje. In ons land is er stemplicht. Dat betekent dat je moet gaan stemmen, of je 
dat nu wilt of niet. Als je het niet doet, krijg je een boete. Belgen in het buitenland mogen ook 
stemmen. Als je ziek bent, mag iemand in jouw plaats gaan stemmen. Je geeft die persoon dan 
een volmacht. In heel wat gemeenten werken ze met een stemcomputer. Vroeger kende 
iedereen het rode stempotlood. Toen telde men overal alle stemmen een na een. Je kunt 
allerlei testen invullen op heel wat websites om te kijken met welke partij je ideeën het meest 
overeenkomen.

Opdracht
Markeer wat je groep belangrijk vindt.
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■ Ga op zoek naar de klasgenoten die hetzelfde belangrijk vinden als jij.
■ Geef jullie partij een naam en noteer vijf dingen die voor jullie heel belangrijk zijn.

Partijnaam:                        

1  

2  

3  

4  

5  

Mensen met dezelfde mening en dezelfde ideeën vormen heel vaak samen een partij. Ze 
proberen dan zo veel mogelijk mensen te overtuigen om voor hen te stemmen. De partij met 
de meeste stemmen wint de verkiezingen. 
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Lang leve onze leider!
Al gehoord van Noord-Korea? Dat land ligt in Azië en we weten er niet zo heel veel over. Dat komt 
omdat buitenlanders het land niet zonder toelating binnen mogen. Aan de leiding van het land 
staat één man, de politieke leider.

■ Wat is zijn naam?                        . 
Je hebt hem misschien al eens op de televisie gezien. Niemand mag hem beledigen en op de radio 
en tv maken ze reclame voor hem. Hij geeft veel geld aan wapens en aan het leger. Zo lijkt hij heel 
machtig. De inwoners van Noord-Korea leven in armoede. Ze mogen ook geen eigen mening 
hebben. De politieke leider zegt wat op de televisie, op de radio, in de krant en op het internet 
mag verschijnen. Noord-Korea heeft dus zeker geen democratie. Het land heeft een dictatuur.

 HET IS SOMS ANDERS4
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■ Verbind elke zin met het bijbehorende woord.

Ze kunnen je 
zomaar oppakken.

Je moet de mening 
van de leider volgen.

Eén persoon 
beslist.

Het volk kiest 
de leider.

Iedereen mag 
meebeslissen.

Je mag een eigen 
mening hebben.

In een democratie hebben de mensen veel vrijheden. Er zijn ook andere vormen van bestuur. 
Er zijn landen waar het staatshoofd alles te zeggen heeft en landen waar de godsdienstige 
leiders de baas zijn. Soms hebben mensen niets te zeggen. Ze mogen zelfs geen eigen mening 
hebben. Dan heeft één persoon alle macht. Dat heet een dictatuur. De leider bepaalt wat mag 
en niet mag. 
De meeste inwoners van een land met een dictatuur hebben het vaak niet goed. Veel mensen 
leven in armoede, er wordt met hen geen rekening gehouden, ze zijn bang. 
Enkelen hebben het heel goed, dat zijn de vrienden en familie van de dictator. Zij profiteren 
mee van luxe en rijkdom. 
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DIT HEB IK VANDAAG GELEERD. 
■ Ik leerde de betekenis van ‘democratie’ en ‘dictatuur’.
■ Ik leerde hoe politieke partijen gevormd worden.

Ze verkiezen de 
leiders rechtstreeks.

DICTATUUR

DEMOCRATIE

De mensen hebben 
niets te zeggen.
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DIT KAN IK AL! 
■ Ik kan vertellen hoe politieke partijen gevormd worden.
■ Ik kan uitleggen waarom verkiezingen belangrijk zijn in een democratie.

ACTIVITEIT 5 BOLLETJE KLEUREN

 EVEN HERHALEN1

■ Jullie hebben groepen of partijen gevormd. Dat hebben jullie gedaan omdat jullie dezelfde 
zaken goed en belangrijk vonden. Daarna hebben jullie vijf dingen genoteerd die jullie willen 
veranderen. Dat is jullie partijprogramma. Politieke partijen stellen hun programma voor aan de 
mensen die mogen stemmen. Dat hebben jullie ook gedaan. Als mensen de ideeën goed vinden, 
stemmen ze op jouw partij. Wie de meeste stemmen haalt, maakt veel kans om te mogen 
besturen.

Meestal heeft die partij geen meerderheid. Wanneer heb je een meerderheid?

 

Daarom gaan politieke partijen na de verkiezingen met elkaar praten. Een partij praat natuurlijk 
eerst met een andere partij die ongeveer dezelfde ideeën heeft. Samen bekijken de partijen of 
ze met elkaar zouden kunnen besturen. Ze kunnen hun ideeën dan makkelijk omzetten in een 
wet en die goedkeuren.
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Elke vijf jaar kiezen we wie Vlaanderen, België en Europa bestuurt. Elke zes jaar kiezen we het 
bestuur van de gemeente en de provincie. Iedereen vanaf achttien jaar gaat dan naar het 
stembureau om te stemmen. Je stemt in een stemhokje, zodat niemand jouw keuze kan zien: 
het stemmen is geheim. Je moet niet zeggen op wie je hebt gestemd, maar je mag het wel. 
Op heel wat plaatsen in ons land stemmen ze via een stemcomputer. Er zijn ook gemeenten 
waar je met een rood potlood je stem moet aanduiden op een blad. Iemand die bij 
verkiezingen voldoende stemmen krijgt en verkozen is, wordt een volksvertegenwoordiger.
Elke stem bepaalt mee wie bestuurt. Elke stem is dus belangrijk.
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Wist-je-datje
Je kan ook blanco stemmen. Dat wil zeggen dat je wel komt opdagen voor de stemming maar dat je geen enkele persoon en geen enkele partij aanduidt op je computer of op je stemformulier.

■ Welke politieke partijen ken je? Noteer er drie.

 

 

 

■ Wat zie je op de foto's?
■ Vul aan onder de foto.

stemmen met de               stemmen met een               

■ Politieke partijen doen veel beloftes voor de verkiezingen. Die kunnen ze niet altijd nakomen. 
Waarom?

 

 

 

 

DIT HEB IK VANDAAG GELEERD. 
■ Ik leerde hoe partijen proberen om samen te besturen.
■ Ik leerde welke besturen door de burgers van ons land gekozen worden.

19
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Politieke partijen moeten rekening houden met de ideeën van de partij(en) waarmee 

ze een meerderheid vormen, en die ideeën of voorstellen zijn niet altijd hetzelfde. 

Soms moet de ene partij dus een voorstel of idee laten vallen om een akkoord te vin-

den met de andere partij. 

stemcomputer rood potlood



 MENSEN HEBBEN RECHTEN1

ACTIVITEIT 6 MENSENRECHTEN

DIT KAN IK AL! 
■ Ik kan met voorbeelden aantonen dat er dingen zijn die ik mag doen en dingen die ik niet mag 

doen.
■ Ik leerde dat in ons land iedereen vanaf achttien jaar het recht heeft om te stemmen.

■ Schrijf bij elke foto welk recht ontbreekt.

In Iran mogen vrouwen en 
meisjes hun huis niet 
verlaten zonder een 
hoofddoek of kleding die 
hun armen en benen bedekt.

 

 

Vrouwen in Saudi-Arabië 
moeten altijd de toelating 
van een mannelijk familielid 
(vader, broer, zoon) vragen 
wanneer ze willen trouwen 
of alleen gaan wonen.

 

 

In Soedan is het voor een 
man verboden om samen te 
zijn met een andere man. 
Daarop staat de doodstraf.

 

 

In ons land sluiten ze 
kinderen van vluchtelingen 
samen met hun ouders op 
wanneer ze nog niet weten 
of ze in ons land mogen 
blijven.

 

 

In Congo werken heel wat 
kinderen in de kobaltmijnen. 
Kobalt is een metaal dat ze 
gebruiken om smartphones 
mee te maken.
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prehistorie | oudheid middeleeuwen
nieuwe
tijden

onze tijd

 WELKE RECHTEN?2

■ Wat hebben mensen nodig om een goed leven te leiden?
■ Denk daarover na en schrijf het op.

 

 

 

 

 

 MENSENRECHTEN DOORHEEN DE TIJD3

■ Verbind de tekst met de juiste tijdsperiode.

Er bestaan 
geen rechten.

De koning 
heeft niet alle 
macht.

Regels 
worden 
geschreven 
op een 
kleitablet.

Universele 
Verklaring 
van de 
Rechten van 
de Mens.

6e
eeuw

5e
eeuw

4e
eeuw

3e
eeuw

2e
eeuw

1e
eeuw

1e
eeuw

v. Chr.

2e
eeuw

v. Chr.

8e
eeuw

10e
eeuw

12e
eeuw

14e
eeuw

16e
eeuw

18e
eeuw

20e
eeuw

7e
eeuw

9e
eeuw

11e
eeuw

13e
eeuw

15e
eeuw

17e
eeuw

19e
eeuw

21e
eeuw

3800 v.Chr. 5001 1500 1945

Kinderrechten Gandhi strijdt 
zonder 
geweld.
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DIT HEB IK VANDAAG GELEERD.
■ Ik leerde dat mensen rechten en plichten hebben.
■ Ik leerde dat niet alle landen de mensenrechten naleven.

Wie je ook bent, waar je ook geboren bent, waarin je 
ook gelooft … je hebt recht op heel wat belangrijke 
zaken om goed te kunnen leven. Dat staat officieel in de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Die 
rechten zijn er niet altijd geweest. Veel mensen hebben 
daarvoor lang moeten strijden. Ze hadden de moed om 
te tonen dat ze het niet eens waren met hoe het was. 
Jammer genoeg genieten nu nog altijd niet alle mensen 
van die rechten. In veel landen respecteren ze de 
rechten niet en hebben mensen het helemaal niet goed.
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 HET MENSENRECHTENSPEL4

 RECHTEN VOOR ALLE MENSEN?5

■ Schrijf een passende zin onder elke foto.

 

 

 

 

 

 

 

 

spelbord, kaartjes mensenrechten, pion, dobbelsteen
■ Wat heb je onthouden van het spel? Schrijf op.

 

 

Wist-je-datje
Mahatma Gandhi was een van de grondleggers van het huidige India en probeerde 

elk politiek conflict 
steeds zonder 
geweld op te 
lossen. 
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eigen antwoord

eigen antwoord (bv. Amnesty Internation-

al zet zich in voor de mensenrechten.)

eigen antwoord (bv. In sommige landen 

sluiten ze mensen zomaar op.)



Alle kinderen hebben rechten. Die staan in een afspraak tussen verschillende landen: het 
Kinderrechtenverdrag. Kinderen zijn extra kwetsbaar omdat ze niet het recht hebben om te 
stemmen bij verkiezingen of omdat ze geen geld hebben om grote aankopen te doen. In het 
kinderrechtenverdrag staan regels die zeggen hoe volwassenen voor kinderen moeten zorgen. 
Kinderen moeten naar school kunnen gaan, gezonde voeding krijgen, verzorging krijgen 
wanneer ze ziek zijn … en nog veel meer. 196 landen hebben het verdrag goedgekeurd. 
Maar dat betekent jammer genoeg niet dat alle kinderen die 
rechten ook krijgen. Miljoenen kinderen kunnen niet naar school 
gaan, hebben onvoldoende te eten of moeten meevechten in een 
oorlog. Ook in ons land hebben niet alle kinderen de rechten die 
ze nodig hebben.
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Wist-je-datje
20 november is elk jaar de ‘Dag van de Rechten van het Kind’.

 SPEUREN NAAR ANDERE RECHTEN3

OPDRACHT 1
■ Vul in.
■ Noteer drie andere kinderrechten die je hebt gevonden.

 

■ Hoeveel kinderrechten zijn er?  

■ Wie heeft de kinderrechten opgesteld?   

■ Hoelang bestaan de kinderrechten al?    

■ Waarom is het belangrijk dat er kinderrechten zijn?

 

OPDRACHT 2
■ Welke rechten zie je?

recht op            recht op            recht op            

Wist-je-datje

Wanneer jouw ouders scheide
n 

en ruzie over je
 maken, heb je 

het recht om je mening te 

geven. De volwassenen moeten 

daar rekening 
mee houden.
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eigen antwoord

de Verenigde Naties

een naam gelijkheid samenkomen

sinds 20 november 1989

omdat kinderen extra kwetsbaar zijn, ze hebben bescherming nodig.
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DIT HEB IK VANDAAG GELEERD.
■ Ik leerde dat de kinderrechten voor alle kinderen bedoeld zijn.
■ Ik leerde dat ik ook plichten heb.
■ Ik leerde waarom het nodig is dat er kinderrechten zijn.

Wist-je-datje
Unicef is een internationale organisatie die de rechten van kinderen overal ter wereld bewaakt.

OPDRACHT 2
■ Lees en zeg wat je echt zou doen.

■ Duid aan.

Wist je altijd wat ze van jou verwachten?
■ Ja.
■ Nee.

Zou je het ook echt doen?
■ Ja, altijd.
■ Niet in alle situaties.
■ Meestal niet.

In het park zie ik dat een man zijn 
portefeuille vergeet.

Een kind valt net nadat het voorbijfietste.

Ik zit op een overvolle tram en 
een oudere vrouw stapt op.

In de speeltuin zit een kind huilend op een 
bankje en er is niemand anders in de buurt.

Ik fiets naar school en zie een leeg 
drankblikje in de berm liggen.

Iemand helpen die valt, je plaats op de bus afstaan aan een bejaarde, een leeg blikje dat op de 
grond ligt in de vuilnisbak gooien … Het zijn allemaal dingen die volgens de wet niet verplicht 
zijn. Toch doen we het. Het zijn dingen waarvan je weet dat het beter is om ze te doen. Het is 
onze burgerplicht.
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 ALS HET MISLOOPT …5

■ Hoe kun je de mensen van Awel contacteren? Noteer drie mogelijkheden.
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bellen naar het nummer 102

mailen naar brievenbus@awel.be

chatten via de website



1

2

Vandaag een mooie dag 
gehad op skivakantie! - 
familie Desmet

Net mijn fiets gestald 
en nu met de bus 
naar school. Tibo

Vandaag een mooie dag 
gehad op skivakantie! - 
familie Desmet

Net mijn fiets gestald 
en nu met de bus 
naar school. Tibo

Gamen is heel leuk. Let wel op welke informatie je tijdens het gamen geeft. Geef geen 
informatie die anderen de kans geeft om contact met je te maken. Zeker bij onlinegames 
kunnen vreemden meekijken! Word je soms gepest in een game? Vertel dat dan aan je ouders.
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OPDRACHT 2
■ Je speelt een game online.
■ Welke informatie mag je geven? Kruis aan.

■ je echte naam
■ je adres
■ het rekeningnummer van je ouders
■ je favoriete personage in het spel
■ je telefoonnummer
■ je wachtwoord
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 LEUKE FOTO, ZEG!4

■ Mensen houden ervan om foto’s te posten. Bespreek de foto’s met je klasgenoot.
■ Wat denk je ervan? Doen ze iets fout?

1 Ik weet nu dat  .

2 Ik weet nu dat  .
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X

de familie niet thuis is

Tibo’s fiets de hele dag aan een verlaten bushalte staat



DIT KAN IK AL! 
■ Ik kan verschillende onderwerpen opsommen die tijdens dit thema aan bod zijn gekomen.
■ Ik kan een aantal manieren opsommen waarop men informatie weergeeft.

ACTIVITEIT 10 TRAIN JE BREIN

 DUO VORMEN1

 HELP JE BREIN!2

■ Ik werk samen met  .

Je brein zit ingewikkeld in elkaar. Het bestaat 
uit verschillende delen met elk een eigen taak. 
Wanneer we iets zien, horen of lezen, maken de 
zenuwen in ons brein een verbinding. Die 
verbinding is heel zwak. Maar als we herhalen, 
wordt ze steviger. Herhaling is dus belangrijk 
om iets te onthouden.

Iets nieuws kunnen we meestal niet zo lang 
onthouden. Maar we kunnen ons brein wel 
helpen door de manier waarop we iets noteren. 
Gewone woorden en zinnen zul je niet zo 
makkelijk onthouden. Maar als je die in kaders, 
lijsten, pijlen of tekeningen zet, gaat het al veel 
makkelijker. Dat komt omdat ons geheugen 
voor een deel werkt met beelden. Figuren, 
pijlen, lijnen … helpen dus bij het onthouden.

Maar ook andere zaken kunnen helpen. Kijk maar naar de tekeningen.
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vergelijken

 

tonen wanneer iets is 
gebeurd

 

opsommen

 

tonen hoe iets eruitziet

 

in stappen werken

 

een belangrijk woord in 
kleur zetten en uitleggen
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eigen antwoord

1 4, 5 2, 6

6 1, 3 3



ACTIVITEIT 11 AFRONDING THEMA RECHT OP ...

 WAT HEB JE GELEERD?1

 

 

 

 

 OM OVER NA TE DENKEN ...2

 VROUWE JUSTITIAE3

Wat is het verband tussen rechten 
en plichten?

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

■ Bekijk de foto van Vrouwe Justitiae. Wat valt je op?
■ Leg de aangeduide delen uit.
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Je hebt pas rechten als er ook plichten zijn waaraan iedereen zich 

houdt.

iedereen is gelijk, ze kan 

niet zien wie ze beoor-

deeld

de straf die iemand 

krijgt, het oordeel dat 

geveld wordt

afwegen wie gelijk heeft 

en wie niet
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