
 
 

 

Thema: Echt Nederland  

(2020-06) 

Stem op mij (Groep 7-8) 
Wie is de baas van ons land en hoe is dat geregeld? Wat vind jij belangrijk voor ons land? 

Morele dilemma’s  

Vieze rivieren, milieu problematieken, opwarming van de aarde.  

• Lespakket Wat is het je waard? Gaat over waarden en normen. En wat morele dilemma’s zo 

moeilijk maakt. Het is gekoppeld aan Operatie Market Garden en WO2. Maar les 1 (het 

eerste dilemma als introductie) en het Waardenspel uit les 3 is heel goed bruikbaar om met 

je klas elkaars waarden te verkennen en welke normen je met elkaar belangrijk vindt. 

• Een leerkrachtentraining Wat is het je waard? is mogelijk in groepsverband en op aanvraag. 

Laat dit tijdig weten via info@cultuurkade.nl De moeite waard om hierin te investeren als dit 

thema vaker terug komt. Om ook dilemma’s te herkennen en te maken die (dagelijks) spelen 

op school. Kinderen krijgen inzicht in wat zijzelf van waarde vinden, en krijgen inzicht in de 

gedachten van anderen en de waarden die zij belangrijk vinden. 

• Bezoek aan Rijksmuseum, oude meesters, maar ook veel scheepvaart 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/met-kinderen-klas-of-groep  

• Op bezoek bij de tweede kamer: 

https://www.tweedekamer.nl/over_de_tweede_kamer/onderwijs  

Er is ook speciaal lesmateriaal: Leskoffer en website. De Derde Kamer bestaat uit een 

leskoffertje en een interactieve website (www.derdekamer.nl). In de leskoffer zitten 

werkboekjes, een hoorspel op cd en een handleiding voor docenten om in de klas een 

debatspel op te zetten. Met dit lesprogramma leer je wat een ‘parlementaire democratie’ is. 

Oftewel: hoe de politiek werkt en wat de rol van de kiezers is 

• Of via Prodemos. ‘Politiek Den Haag’ biedt scholen een gratis educatieve dag in politiek Den 

Haag. Op een aantrekkelijke en laagdrempelige wijze maken de leerlingen kennis met onze 

democratische rechtsstaat en de politieke wereld. Een bezoek aan de Tweede Kamer zit 

uiteraard altijd in het programma. 

• Bezoek het gemeentehuis. Contact via griffier Etienne Franken efranken@meierijstad.nl 

• Leskoffertje Derde Kamer. Over Prinsjesdag, Wie is de Baas, Verkiezingen en Democratie. 

‘Politiek wordt hiermee leuker dan ooit’. 

• Bezoek rechtbank Den Bosch 

• Kies voor kids lespakket. Over gemeentepolitiek en voorbeelden dicht bij huis.  

• Middeleeuwse Leskist over de middeleeuwse stad van Erfgoed Brabant. Zowel met als 

zonder bezoek aan kasteel te boeken.  

• Kasteel Heeswijk. Een rondleiding in het Kasteel.  

• Alles wat je wilt weten over natuurrampen, o.a. over aardbevingen, tsunami’s, 

overstromingen. Zie het gloednieuwe lesmateriaal ter vervanging van de watertoolkit: 

https://www.rodekruis.nl/doe-mee/lesmateriaal-voor-docenten/basisonderwijs-de-woeste-

wereld/    

• Oertijdmuseum Boxtel  
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• Verderkijken Doordenken is een lespakket voor groep 1-8 waarin platen van lokale, nationale 

en internationale kunstwerken zijn opgenomen met bijbehorende reflectievragen. 

Leerkrachten hebben met dit lespakket handvatten om laagdrempelig met leerlingen naar 

kunst te kijken en over kunst te praten. Zonder dat je als leerkracht alles over het kunstwerk 

hoeft te weten. Je kunt het gebruiken als aanleiding voor een kringgesprek en persoonlijke 

reflectie. Bij dit thema passen o.a. de kunstkaarten: 

Groep 7: Het kwaad is banaal, Terrorist, For the love of God, Faun, Seize the day, Wandeling 

bij rotstoppen, Calais 

Groep 8: Homo Desperatus, Window,  Flaschenhalskette.  

• Vraag de bibliotheek (tijdig) om boekentips die passen bij het thema via vau@nobb.nl 

(Annelies) of vjro@nobb.nl (Jolijn). 

• Een passende film zoeken en bekijken via Cinekid – moviesthatmatter  

• Een passende documentaire zoeken en kijken via Zapp/IDFA met lesbrief te gebruiken bij 

documentaires. 

 

 

 

 

 

https://www.cultuurkade.nl/aanbod/10/verderkijken-doordenken
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/59_idDumas_Marlene.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/62_idHassanzadeh.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/65_idHirst_God.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/67_idOwens.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/68_idChalayan.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/71_idMonet.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/71_idMonet.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/73_idWildschut.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/77_idVerhoeven.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/78_idBanksy.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/79_idSchobinger.pdf
mailto:vau@nobb.nl
mailto:vjro@nobb.nl
https://cinekid.nl/nl/educatie/films
https://www.moviesthatmatter.nl/educatie/filmaanbod
https://cinekid.nl/nl/nieuws/214
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2014_Echtgebeurd.pdf?mtime=20200323113449
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2014_Echtgebeurd.pdf?mtime=20200323113449

