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Algemene doelen 

Verdieping thema Burgerschap:

 
 Leerlingen leren van, door en over de waarden van de democratische

rechtsstaat. Dit begint met regels/afspraken in de eigen leef- omgeving en breidt
uit naar de publieke ruimte en samenleving. 

Leerlingen leren manieren waarop ze besluitvormings- processen op vreedzame
wijze kunnen beïnvloeden. Ze maken kennis met macht en gezag en de wijze
waarop dit georganiseerd is op verschillende niveaus. 

Leerlingen ontwikkelen manieren om de eigen en de belangen van anderen te
behartigen; alsmede uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en ongelijke
behandeling te herkennen en benoemen. 

 

1.

2.

3.



OP BEZOEK BIJ... 02

Les 1  Op bezoek bij de voedselbank

Les 2 Op bezoek bij een advocatenkantoor

Les 3 Op bezoek bij de rechtbank



04Afspraken maken met workshopleider/gastspreker 
Uitnodiging sturen naar ouders en kinderen 
Extra begeleider inplannen voor de begeleiding van groepjes

Laatste update geven aan workshopleider/spreker
Programma les doornemen, succes definiëren en taken verdelen met collega en workshopleider/gastspreker
Iedereen bereidt zijn eigen taak voor 
Extra materialen (bijv. taalspelletjes) beschikbaar maken als back-up
Indien van toepassing: vervoer regelen naar externe locatie
Bedankje regelen voor workshopleider/gastspreker

Ruimte inrichten en benodigde apparatuur testen
Naamstickers klaarleggen voor alle deelnemers 
Water, fris en versnapering klaarzetten
Eventuele break-out ruimtes inrichten 
De benodigde prints, schrijfmaterialen en papier klaarleggen
Flap-over met agenda, post-its en check-in bord met smiley’s en dikke stiften klaarzetten
Kinderen opvangen bij entree bibliotheek 

Voorbereiding
Vier weken van tevoren 

Week van tevoren

Dag van uitvoering

Uitvoering
Check tijdens de les op gezette tijden met elkaar: hoe staat het met de sfeer? En: draagt wat we doen al bij aan het beoogde resultaat? 
Wat is er eventueel nog nodig? Moeten we versnellen, vertragen of iets bijstellen? Spreek van te voren af wie daar de regie op heeft.

Afsluiting
Alle materialen verzamelen, meenemen of weggooien en ruimtes weer opruimen. 
Sluit af met een korte evaluatie en verzamel successen en verbeterpunten. Gebruik deze als input voor een volgende keer.

Algemene checklist voor elke bijeenkomst
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Les 2.1.1
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Checklist voor les 2.1.1

Lesprogramma voorbereiden
Afspraak maken bij de Voedselbank om bezoek en inhoud les te bespreken
Zorgen voor vervoer naar de Voedselbank
Zorgen voor bedankje gastspreker Voedselbank 

Voorbereiding

Klaarzetten

Zorgen voor schrijfmaterialen/iPads
Geldquiz
Afbeeldingen van producten en bijbehorende prijzen uitgeknipt 

 

Printen

Werkbladen boodschappen en prijzen
Afbeeldingen van producten en bijbehorende prijzen
Eventueel geldquiz als deze niet online gedaan kan worden
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Specifieke doelen les 2.1.1

Weten

Voelen

Kunnen

Doen

Wat armoede is
Hoeveel een gezin nodig heeft om rond te komen
Wat producten in een supermarkt kosten
Wat de rol is van de Voedselbank en wie van de Voedselbank gebruik maken 
Hoe de Voedselbank aan voorraad komt

Welke financiële keuzes iemand moet maken die in armoede leeft
Hoe het voelt om altijd de eindjes aan elkaar te moeten knopen

Een inschatting maken van prijzen van boodschappen
Prioriteiten stellen bij een beperkt budget
Rekenen met geld
Een inschatting maken van wat voor type je bent: spaarder/big spender

Een boodschappenlijst maken
De juiste prijzen aan de boodschappen koppelen
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Agenda les 2.1.1

Introductie
45 min 

Ik-onderdeel
5 min

Wij-onderdeel
10 min

Jullie-onderdeel
25 min

Jij-onderdeel
10 min

Afsluiting
5 min

Welkom en check-in, voorstellen gastspreker, film en rondleiding Voedselbank
 

 Inschatten van prijzen van boodschappen
 

Onder begeleiding prijzen van boodschappen inschatten in groepjes
 

Budgetteren in groepjes

Geldquiz: wat voor geldtype ben ji

Reflecteren op ervaring, afsluiting en check-out
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Introductie

Doelen Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen weten wat het doel is van de Voedselbank 
Kinderen zien en weten wat er allemaal gebeurt bij de Voedselbank
 Kinderen weten hoe de Voedselbank aan haar voorraad komt
Kinderen weten wanneer je in aanmerking komt voor de Voedselbank

 
 

Voorbereiden Check-in
Het programma afstemmen met de gastspreker
Ervoor zorgen dat iedereen vervoer heeft naar de Voedselbank

Sta bij de flap en roep de kinderen die binnenkomen er meteen bij            
Iedereen zet een streep bij de juiste smiley: (ik voel me top), in het midden (ik voel me neutraal) of onderaan (ik voel me niet
goed)
Check zelf ook in en beschrijf kort jouw gevoel
Vraag of iemand zijn smiley wil toelichten 
De spreker checkt ook in en vertelt kort wie hij/zij is

Check-in (herhaling van burgerschap basis)

 
De gastspreker vertelt over de Voedselbank en laat een film zien over het werk bij de Voedselbank. Het is van belang is dat de privacy
van de ‘klanten’ van de Voedselbank gerespecteerd wordt. De film draagt bij aan deze boodschap en dit mag ook nog extra benoemd
worden naar de kinderen. Daarna worden de kinderen rondgeleid door de Voedselbank en zien wat er allemaal gebeurt.
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Ik-onderdeel

Doelen Voorbereiding

Uitvoering 

 Kinderen oefenen met het inschatten van prijzen bij bepaalde producten
(een inschatting op basis van uiterlijke kenmerken van producten)
 Kinderen krijgen een beeld van wat bepaalde producten in een winkel
kosten

 

Vertel een leuk marketing-weetje: bij goedkope producten staat de prijs altijd heel groot afgebeeld en is de foto van het
product klein (zie Wibra, Action)
Wijs er op dat meestal gebruik wordt gemaakt van primaire kleuren (rood - geel) en bij dure winkels precies andersom (zie
Bijenkorf)
Doe voor hoe je een prijs aan een product koppelt en waarom je denkt dat dit zo is
Laat de werkelijke prijzen zien die bij de producten horen

Neem samen met de kinderen een aantal producten door en bespreek of de producten er duur of goedkoop uitzien

 

Zorgen voor (afbeeldingen van) bepaalde producten en de bijbehorende prijzen



De kinderen maken een werkblad met afbeeldingen van producten uit de supermarkt en de bijbehorende prijzen
Ze koppelen de juiste prijs aan het product
Onderling overleg en goede argumentatie zijn belangrijk om tot goede samenwerking te komen
Bespreek met de kinderen waar ze op moeten letten om een goede prijs te bepalen bij de producten

In deze activiteit maak je drietallen (elk groepje een begeleider)
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Wij-onderdeel

Doelen Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen leren de juiste prijzen aan boodschappen koppelen
Kinderen leren een inschatting maken van de kosten van bepaalde producten
Kinderen leren te beargumenteren waarom zij een bepaald product duurder of juist goedkoper
inschatten
Kinderen leren naar elkaar te luisteren en tot compromissen te komen bij het inschatten van de
prijzen

Zorgen voor een werkblad of formulier met boodschappen en prijzen die de
kinderen aan elkaar moeten koppelen.
Pennen/potloden klaarleggen
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Jullie-onderdeel

Doelen Voorbereiding

Uitvoering 

De kinderen leren hoeveel een gezin nodig heeft om rond te komen
·De kinderen leren welke financiële keuzes iemand moet maken die in armoede leeft
De kinderen leren welke boodschappen je in je dagelijkse situatie zou moeten schrappen om rond te komen
De kinderen leren prioriteiten stellen bij een beperkt budget
·De kinderen leren rekenen met geld
De kinderen leren een boodschappenlijst maken
De kinderen leren hoe het is om altijd na te moeten denken over uitgaven en wat je moet doen als aan het
einde van de maand het geld op is

De kinderen gaan zelf onderzoeken wat een gezin nodig heeft om rond te komen en welke keuzes een gezin in armoede moet
maken
De kinderen moeten een week-boodschappenlijst maken voor een gezin dat op de armoedegrens leeft; het maandbedrag is
voor een 4-persoons huishouden ongeveer €450,- dus ongeveer €100,- per week
Ze maken gebruik van de iPads om de prijzen van de producten op te zoeken en een overzicht te maken
Ze moeten afwegingen maken van producten die noodzakelijk zijn en die minder noodzakelijk zijn en keuzes maken in A-
merken en B-merken van supermarkten.

 

Zorg voor schrijfmateriaal
Zet iPads klaar
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Jij-onderdeel

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

De kinderen maken een inschatting van wat voor geldtype zij zijn: een spaarder of big spender
De kinderen denken bewust na over hun eigen ideeën over het omgaan met geld

Zorg voor een geldquiz waarbij de uitkomst leidt naar het geldtype dat je bent
Zorg voor i-Pads/papier-pennen om de quiz op te maken

 
 

Kinderen maken een geldquiz waarbij de uitkomst leidt naar het geldtype dat zij zijn. 
Voorbeeld hiervan staat op: https://scholieren.nibud.nl/geldtypetest/.

https://scholieren.nibud.nl/geldtypetest/
https://scholieren.nibud.nl/geldtypetest/


Vraag de kinderen en de begeleiders om op (kleine) post-its te schrijven wat een succes was van deze middag,
wat minder ging en wie een bloemetje verdient
Laat de kinderen de post-its in juiste vak plakken en probeer meteen te clusteren
Loop de post-its na en noteer bij acties: wat zouden ze nu anders doen?
Bewaar de flap voor de laatste les
Afsluiting en een bedankje voor de gastspreker
Blik even kort vooruit naar volgende week 
De ruimte wordt opgeruimd (eventueel met de kinderen) en iedereen neemt afscheid van elkaar
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Afsluiting

Doelen Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen kunnen zich inleven in andermans financiële situatie.
Kinderen kunnen hun ervaringen en het geleerde verwoorden en samenvatten

 
 

Flap-over tekenen: “ het bloemetje” 
 

Blik met de kinderen terug op de middag.
Reflecteer met ze op het geleerde en de ervaring die zij hebben opgedaan.
Bereid een afsluiting voor en een bedankje voor de gastspreker

Check-out
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Les 2.1.2
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Checklist voor les 2.1.2

Afspraak maken met een advocaat bij het advocatenkantoor en
lesinhoud bespreken
Vervoer naar het advocatenkantoor
Bedankje voor de advocaat

Voorbereiding

Klaarzetten

Casus(sen) rondom een armoedezaak (in overleg met de advocaat)
Presentatie over de rollen van een advocaat, rechter en officier van justitie (in
overleg met de advocaat)

Printen

Werkblad ''Zijden''
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Specifieke doelen les 2.1.2
Weten

Voelen

Kunnen

Doen

Wat een advocaat, rechter en officier van justitie doen
Wat de rol van een advocaat bij armoede kan zijn
Hoe mensen in armoede terechtkomen
Dat bij een soortgelijk delict de straf contextafhankelijk is
Wat de functie is van een toga 

Hoe het is om de context mee te nemen in je pleidooi
Hoe omstandigheden invloed kunnen hebben op de totstandkoming van het delict
Dat je in armoede eerder in een strafbare situatie terechtkomt
De dilemma's waar je mee te maken krijgt als je in armoede leeft
Hoe je vanuit verschillende rollen in een rechtszaak keuzes maakt

Een standpunt innemen bij een dilemma
Een standpunt verdedigen bij een dilemma
Rekening houden met verschillende factoren die kunnen spelen bij een strafbaar feit
Luisteren naar elkaars standpunten en samenvatten wat de ander heeft gezegd
Argumenten bedenken bij een dilemma
Een uitspraak doen als rechter

Keuzes maken bij een dilemma
Je keuzes beargumenteren
De argumenten van de tegenpartij samenvatten
 Een uitspraak schriftelijk formuleren 
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Agenda les 2.1.2

Introductie
30 min. 

Ik-onderdeel
10 min.

Wij-onderdeel
15 min.

Jullie-onderdeel
20 min.

Jij-onderdeel
10 min.

Afsluiting
5 min.

 Welkom en check-in, introductie gastspreker, uitleg over rollen en werkzaamheden
advocaat, rechter en officier van justitie

 

Voorbeeld armoedezaak en overwegingen verschillende partijen
 

Werkvorm ‘Zijden’, rondom casussen extreme standpunten innemen (voor of tegen straf)
 

Samenvatten argumenten tegenpartij, eigen argumenten noemen
 

Als rechter een uitspraak doen
 

Advocaat reflecteert op uitspraak, afsluiting en check-out
 
 

https://obvenlo-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/spijnenburg_bibliotheekvenlo_nl/Documents/BCO%20Onderwijsadvies/Coo%CC%88peratieve%20structuren/ZIJDEN.jpg?csf=1&web=1&e=CWputW
https://obvenlo-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/spijnenburg_bibliotheekvenlo_nl/Documents/BCO%20Onderwijsadvies/Coo%CC%88peratieve%20structuren/ZIJDEN.jpg?csf=1&web=1&e=CWputW
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Introductie
Doelen Voorbereiding

Uitvoering 

Introductie spreker
Kinderen weten wat de taken zijn van een advocaat, rechter en officier van justitie
 Kinderen zien hoe het er in een advocatenkantoor aan toe gaat
Kinderen kunnen de rol van een advocaat bij armoede benoemen
Kinderen weten wat de functie is van een toga 

 

Herhaal de check-in met de 3 smileys
De advocaat checkt ook in en vertelt over zijn/haar beroep en welke rol hij/zij kan spelen in een zaak rondom
armoede
De kinderen krijgen uitleg over hoe er in een advocatenkantoor wordt gewerkt 
De advocaat vertelt over het dragen van een toga en welke functie deze heeft
De advocaat vertelt over zijn/haar rol tijdens een rechtszaak en ook welke taken een rechter en officier van
justitie hebben

De kinderen worden welkom geheten bij het advocatenkantoor en het programma voor vandaag wordt uitgelegd

Het programma afstemmen met de advocaat
Vervoer naar de locatie
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Ik-onderdeel

Doelen Voorbereiding

Uitvoering 

De kinderen leren dat je voor bepaalde dilemma's kunt komen te staan als je in armoede leeft
Kinderen ervaren dat je eerder geneigd bent om strafbare feiten te plegen als je in armoede
leeft
Kinderen leren dat je in een rechtszaak verschillende standpunten kunt innemen, afhankelijk
van de rol die je hebt

Zoek een casus van een zaak waarin armoede een rol speelt 
Maak een overzicht van standpunten en argumenten van
verschillende partijen 

De advocaat bespreekt een casus van een zaak waarin armoede een rol speelt met de kinderen
De standpunten en argumenten van de verschillende partijen (advocaat, rechter, officier van justitie) worden hierbij benoemd en
uitgelegd
Ook wordt uitgelegd dat omstandigheden een rol kunnen spelen bij het plegen van een delict en dat hier in een rechtszaak rekening
mee wordt gehouden
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Wij-onderdeel

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen leren een standpunt in te nemen rondom een casus
Kinderen leren een keuze te maken bij een dilemma

 

Werkvorm ''Zijden'' paraat hebben
Ruimte reserveren waar de kinderen vrij kunnen bewegen

 

Aan de hand van de werkvorm ''Zijden'' moeten de kinderen bij verschillende casussen een standpunt innemen (voor of tegen straf).
Neutraal zijn mag niet. De advocaat leest het standpunt voor en de kinderen lopen naar de zijkant van de ruimte die overeenkomt met
hun mening. De advocaat begeleidt deze werkvorm.
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Jullie-onderdeel

Doelen Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen leren argumenten bedenken en benoemen bij een dilemma
 Kinderen leren luisteren naar de argumenten van de tegenpartij
Kinderen leren argumenten met elkaar uit te wisselen en samen te vatten
Kinderen vormen zich een beeld van hoe zij zelf en anderen tegen bepaalde dilemma's
aankijken

 

Pen/papier en whiteboard en stift/flap-over gereed hebben om
argumenten van beide partijen te noteren en naast elkaar te kunnen
zetten om overzicht te creëren

Er wordt een laatste dilemma voorgelegd aan de kinderen en de kinderen kiezen een “zijde” bij dit dilemma
De kinderen die dezelfde kant hebben gekozen gaan in twee- of drietallen hun argumenten uitwisselen en opschrijven
Na ongeveer 10 minuten gaan alle voorstanders en tegenstanders bij hun eigen “zijde” staan; de voor- en tegenstanders delen om de beurt
hun argumenten met elkaar: eerst worden alle argumenten van een zijde, bijvoorbeeld 'voor' besproken en samengevat door de andere partij
en daarna alle argumenten 'tegen' en die weer worden samengevat door de andere zijde. 
Alle argumenten worden door de advocaat/begeleiders op een whiteboard of flipover genoteerd.
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Jij-onderdeel

Doelen Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen kunnen een afweging maken tussen verschillende argumenten en kunnen voor zichzelf
beslissen welke argumenten naar hun idee zwaarder wegen
Kinderen weten wat rol is van de 'weegschaal' binnen de rechtbank en wat dit betekent
Kinderen kunnen rekening houden met omstandigheden bij het doen van een uitspraak
Kinderen kunnen beargumenteren waarom zij tot een bepaalde uitspraak komen

Afbeelding meenemen van de 'weegschaal' binnen de rechtbank
 

Op basis van alle argumenten gaan de leerlingen als rechter een uitspraak doen in deze casus
Alle argumenten worden hierbij afgewogen en de kinderen denken na over welke argumenten voor hen zwaar en
minder zwaar wegen; hierbij wordt ook gekeken naar omstandigheden en invloeden van buitenaf
De begeleider legt vervolgens uit waar het symbool van de 'weegschaal' voor staat
De kinderen doen in de rol van rechter een uitspraak waarbij ze kunnen beargumenteren waarom ze tot deze uitspraak
gekomen zijn
Deze uitspraak inclusief hun argumenten schrijven ze op en delen ze met de groep



Vraag de kinderen en de begeleiders om op (kleine) post-its te schrijven wat een succes was van deze middag, wat minder ging en wie
een bloemetje verdient
Laat de kinderen de post-its in het juiste vak plakken en probeer meteen  te clusteren
De advocaat reflecteert meteen op de uitspraken van de kinderen: wat zou er in werkelijkheid voor straf gegeven zijn?, Waar zou de
rechter rekening mee hebben gehouden en welke argumenten zouden voor hem zwaar wegen?
Loop de post-its na en noteer bij acties: wat zouden ze nu anders doen?
Bewaar de flap voor de laatste les
Bedank de advocaat en overhandig het presentje
Blik even kort vooruit naar volgende week 
De ruimte wordt opgeruimd (eventueel met de kinderen) en iedereen neemt afscheid van elkaar
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Afsluiting

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Les afsluiten met positieve energie
Vooruitblik naar volgende week
Kinderen horen welke argumenten en omstandigheden
voor een rechter belangrijk zouden zijn geweest om tot een
uitspraak te komen in de casus
 

Bedankje klaarzetten voor de advocaat
Check-out het bloemetje meenemen  
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Les 2.1.3
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Checklist voor les 2.1.3

Afspraak maken bij de rechtbank
Vervoer regelen naar de rechtbank
Bedankje kopen voor de gastspreker bij de rechtbank

Voorbereiding

Klaarzetten

In overleg met de gastspreker vanuit de rechtbank accessoires
klaarzetten, zoals bijvoorbeeld een toga
Tekstsnapper klaarleggen “Voors en tegens"

 

Printen 

Casus en rolverdeling met uitleg over de rollen en verdieping van de casus
Tekstsnapper ''Voors en tegens''
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Specifieke doelen les 2.1.3

Weten

Voelen

Kunnen

Doen

Hoe een rechtbank eruit ziet
Waar de symbolen van Vrouwe Justitia voor staan
Waar de verschillende partijen zitten tijdens een rechtszaak en waarom

Verplaatsen in een rol en het bijbehorende gedrag bij een rechtszaak
Argumenten bedenken binnen een rol vanuit een casus
Flexibel inspelen op de andere rollen binnen de rechtszaak en discussiëren

Hoe het is om op de verschillende plekken te zitten in de rechtbank
Hoe het is om een bepaalde rol te hebben in een rechtszaak
Welke invloed je hebt binnen een rechtszaak
Wat het bij je oproept als je een toga draagt
Wat het met je doet als je een rechtszaak wint of verliest

Rollenspel uitvoeren
Bij je eigen rol blijven tijdens een rechtszaak
Je eigen rol en het proces evalueren
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Agenda les 1.3

Introductie
20 min. 

Wij-onderdeel
10 min.

Jullie-onderdeel
30 min.

Jij-onderdeel 
15 min.

Afsluiting
5 min.

Welkom en check-in, introductie spreker, rondleiding rechtbank, introductie casus armoede
 

Advocaat/rechter benoemt vanuit de positie in de rechtbank alle rollen (redeneren en handelen)
 

Rollen verdelen over groepjes, verdiepen in eigen rol

Voorbereiden, argumenten bedenken voor je rol;  Tekstsnapper voors en tegens invullen
 

Rollenspel

 Ik-onderdeel
10 min.

Reflecteren door advocaat (winnaar aanwijzen), afsluiting en check-out
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Introductie 

 Doelen Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen weten wie de gastspreker is en wat zijn/haar rol is binnen de rechtbank
Kinderen zien hoe de indeling in de rechtbank is, welke plaatsen er zijn voor de
verschillende partijen en waarom
Kinderen weten waar de symbolen van Vrouwe Justitia voor staan
Kinderen weten welke casus ze gaan naspelen

Goede afspraken maken met de gastspreker over wat hij/zij gaat vertellen en de
rondleiding die hij/zij gaat geven
Eventuele accessoires klaarleggen die bij een rechtbank horen (denk aan symbool
Vrouwe Justitia, toga, hamer)
Zorgen dat de casus is geprint 
Tekstsnapper klaarleggen “Voors en tegens” 

Kinderen welkom heten bij de rechtbank en de gastspreker introduceren
Check-in in tweetallen: vertel aan elkaar wat je al weet van een rechtbank (2 minuten); geef enkele kinderen het woord 
De gastspreker geeft een rondleiding door de rechtbank en vertelt over de verschillende rollen en de indeling van de rechtbank
De gastspreker laat een toga en andere accessoires zien en vertelt waar deze voor zijn
De gastspreker vertelt over Vrouwe Justitia en waar de symbolen voor staan
Introduceer de casus over armoede waar de kinderen mee aan de slag gaan
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Ik-onderdeel

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen weten welke partijen er allemaal vertegenwoordigd zijn in de rechtbank en
welke functie zij hebben
Kinderen weten hoe deze verschillende partijen redeneren en handelen vanuit hun rol

Heb een overzicht van alle partijen binnen de rechtbank bij de hand 

De gastspreker benoemt vanuit de positie in de rechtbank alle partijen die een rol hebben in een rechtszaak en vertelt hoe zij redeneren en
handelen vanuit hun functie: de advocaat verdedigt de verdachte te verdedigen tegenover de rechter, de advocaat weerlegt de argumenten
van de officier van justitie en moet betere argumenten aandragen, de griffier…….. enzovoort.
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Wij-onderdeel

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen weten welke rol zij aannemen tijdens het naspelen van de rechtszaak
Kinderen krijgen een duidelijk beeld van hun eigen rol
Kinderen kunnen zich inleven in hun rol

 

Heb een overzicht van alle rollen die er zijn in de rechtbank bij de hand 
Denk alvast na hoe deze te verdelen over de kinderen

 

De rollen worden verdeeld over de kinderen
Alle kinderen gaan zich onder begeleiding van de gastspreker en overige begeleiders
verdiepen in hun rol en proberen zich hierin te verplaatsen
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Jullie-onderdeel
Doelen Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen weten hoe ze hun rol gaan invullen bij de casus
Kinderen kunnen voor- en tegenargumenten bedenken die bij hun
rol passen

Tekstsnapper “Voors en tegens”

De kinderen gaan de casus voorbereiden vanuit hun eigen rol
Ze gaan voor- en tegenargumenten bedenken behorende bij de casus vanuit hun rol
Ze vullen hiervoor de tekstsnapper “Voors en tegens” in
Daarna bespreken ze welke argumenten bij hun rol passen
De kinderen zorgen dat ze goed voorbereid zijn om de rechtszaak in te gaan vanuit hun rol



De kinderen gaan op de juiste plek zitten in de rechtbank, zoals het ook gaat in een echte rechtszaak
Kinderen spelen door middel van een rollenspel de rechtszaak na rondom een casus waarin armoede een factor is;
hierin worden zij begeleid door de gastspreker
De gastspreker fungeert als een soort moderator die de kinderen stap voor stap door de rechtszaak leidt
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Jij-onderdeel 

Doelen Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen kunnen vanuit hun rol deelnemen aan een casus waarbij een rechtszaak wordt
nagespeeld
Kinderen kunnen argumenten benoemen vanuit hun rol
Kinderen voelen hoe het is om vanuit een bepaalde rol deel te nemen aan een rechtszaak
Kinderen luisteren naar elkaars argumenten en vatten die kort samen
Kinderen zien hoe andere partijen deelnemen aan de rechtszaak en wat hun belangen zijn
Kinderen leren bij hun rol te blijven tijdens de rechtszaak
Kinderen voelen hoe het is om invloed te hebben binnen een rechtszaak 

Zorg ervoor dat de kinderen ruimte en materialen hebben om een
rechtszaak na te kunnen spelen
Maak een stappenplan voor het verloop van een rechtszaak
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Afsluiting

Ontwerp en tekst: Marielle van Rijn | Spelenmetboeken.nl

Doelen Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen voelen hoe het is om een rechtszaak te winnen of te verliezen
Kinderen leren reflecteren op het proces van een rechtszaak en de verschillende rollen
hierin
Kinderen leren reflecteren op hun eigen rol binnen de rechtszaak 

Maak een flap met bloemetje

 De gastspreker wijst een winnaar aan die de rol het best heeft vervuld binnen de rechtszaak en legt uit waarom
De gastspreker reflecteert samen met de kinderen op het proces en op de rollen die de kinderen hierin hadden d.m.v. de check-out

Vraag de kinderen en de begeleiders om op post-its te schrijven wat een succes was, wat minder ging en wie een bloemetje verdient
Laat de kinderen de post-its in juiste vak plakken en probeer meteen te clusteren
Loop de post-its na en noteer bij acties: wat zouden ze nu anders doen?
Bewaar de flap voor de volgende week
Blik even kort vooruit naar het nieuwe thema van volgende week 
De ruimte wordt opgeruimd (eventueel met de kinderen) en iedereen neemt afscheid van elkaar

 
Check-out
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Les 2.1.4
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Checklist voor les 2.1.4

Contact zoeken met de Voedselbank om af te stemmen met welke producten ze het meest geholpen zijn
Zorgen voor producten die als ''prijs'' dienen voor de Voedselbank
Het spel voorbereiden
Groepjes maken

Voorbereiding

Klaarzetten

Opdrachten en informatie over het spel

Het spel
De producten voor de Voedselbank
Portofoons
Devices om dingen op te kunnen zoeken zoals iPads/laptops en boeken

Printen
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Specifieke doelen les 2.1.4

Weten

Voelen

Kunnen

Doen

Hoe een rechtszaak mede het gevolg kan zijn van armoede
Wat ze al hebben geleerd over armoede en rechtszaken
Hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de Voedselbank
Welke kanalen gebruikt kunnen worden om informatie op te zoeken

Dat ze iets goeds kunnen doen voor een ander
Wat het met je doet als je een bijdrage levert aan de Voedselbank
Dat geven minstens zo fijn is als krijgen

Toepassen van alle geleerde informatie
Nieuwe informatie opzoeken over armoede en rechtszaken
Samenwerken om tot een eindoplossing te komen
Toepassen van informatie in spelvorm

Onder tijdsdruk opzoeken van informatie, digitaal en in de bibliotheek
Via porto's informatie doorgeven aan elkaar
Alle informatie samenvoegen tot een geheel
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Agenda les 2.1.4

Introductie
10 min. 

Ik-onderdeel
5 min.

Wij-onderdeel
10 min.

Jullie-onderdeel
50 min.

Jij-onderdeel
10 min.

Afsluiting
5 min.

Welkom en check-in, terugblik en evaluatie op het thema
 

Uitleg over spel “Wie is de Mol?”
 

In groepjes samen taken verdelen
 

Uitvoeren “Wie is de Mol?”
 

Doos samenstellen Voedselbank, persoonlijke boodschap op kaart schrijven
 

Korte vooruitblik volgende blok, afsluiting en check-out
 



38

Introductie

Doelen Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen kunnen de informatie uit vorige lessen reproduceren
Kinderen kunnen reflecteren op het thema en de informatie die zij tijdens vorige lessen
hebben geleerd
Kinderen kunnen eerder gedane uitspraken uit de tweede les opnieuw tegen het licht
houden en nuanceren (‘voortschrijdend inzicht”!)
Kinderen kunnen verwoorden wat ze al hebben geleerd in vorige lessen

Heb informatie en uitspraken uit vorige lessen paraat 

Kinderen worden welkom geheten
Herhaal de Check-in met de smiley’s en stel de volgende vraag:”Hoe tevreden ben je over wat je hebt geleerd in de afgelopen lessen over
burgerschap? Iedereen zet een streep bij de juiste smiley: bovenaan (ik heb veel geleerd), in het midden (ik heb een beetje geleerd) of onderaan (ik
heb bijna niets geleerd)
Vraag de kinderen om een korte toelichting 
Kijk samen terug naar hun uitspraken van de tweede les en ga na of ze hier nog hetzelfde over denken

Check-in 
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Ik-onderdeel

Doelen Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen weten hoe het spel werkt
Kinderen weten wat er van hen wordt verwacht tijdens het spel

Maak groepjes maken
Heb de uitleg van het spel paraat 

 

De begeleider legt het spel uit aan de kinderen en verdeelt de kinderen in groepjes
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Wij-onderdeel

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen kunnen onderling taken verdelen om tot een efficiënte speelwijze te
komen
Kinderen weten van er van hen verwacht wordt tijdens het spel
Kinderen zien dat iedereen een rol heeft in het spel en van toegevoegde waarde is

Kinderen gaan in groepjes aan de slag om de taken onderling te verdelen zodat ze tijdens het spel goed kunnen samenwerken en het
spel tot een goed einde kunnen brengen.
De begeleiders helpen de groepjes hiermee
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Jullie-onderdeel

Doelen: Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen kunnen samenwerken om het spel goed te laten verlopen
Kinderen kunnen informatie opzoeken via verschillende kanalen (zowel digitaal als via informatie/boeken
uit de bibliotheek)
Kinderen kunnen informatie die al bekend is, koppelen aan nieuwe informatie
Kinderen kunnen informatie aan elkaar doorgeven via portofoons
Kinderen kunnen onder tijdsdruk informatie opzoeken en doorgeven
Kinderen leren nieuwe informatie over rechtszaken en armoede
Kinderen leren alle informatie samenvoegen tot een geheel
Kinderen verdienen zoveel mogelijk producten voor de Voedselbank

iPads en laptops klaarzetten
 Boeken klaarleggen
Ervoor zorgen dat de kinderen toegang hebben tot de bibliotheek
Portofoons klaarleggen
Timer of stopwatch klaarzetten op het digibord
Producten voor de Voedselbank klaarzetten

De kinderen gaan aan de slag met het spel “Wie is de Mol?”
Het doel is om binnen de tijd zoveel mogelijk producten te verzamelen
Ze werken hierbij samen en geven via porto's informatie aan elkaar door
Enkele kinderen zoeken informatie op en andere kinderen verwerken deze
Als het lukt om vragen op te lossen verdienen zij een product voor de Voedselbank als prijs
De begeleider is spelleider en begeleidt de kinderen in het spel 
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Jij-onderdeel

Doel Voorbereiding

Uitvoering 
De kinderen gaan aan de slag met het inpakken van hun verzamelde producten in een doos of andere verpakking
Ook schrijven zij op een kaart een persoonlijke boodschap voor de vrijwilligers van de Voedselbank
Eventueel versieren zij de verpakking van de doos zodat deze klaar is om naar de Voedselbank te gaan

Kinderen leren dat ze iets goeds kunnen doen voor een ander
Kinderen voelen hoe het is om iets voor een ander te doen
Kinderen leren een boodschap formuleren voor een ander

 

Zorg voor een kaart en stiften
Zorg voor een doos of passende verpakking om de producten in te kunnen doen
Leg materiaal klaar om de doos mee te versieren



Bekijk samen de check-outs van de drie lessen
Reflecteer samen op alle mooie leermomenten en benoem nog even de verbeterpunten 
Vraag de kinderen en de begeleiders om op post-its te schrijven wat een succes was van deze dag, wat minder ging en wie een
bloemetje verdient
Laat de kinderen de post-its in de juiste vak plakken en probeer meteen te clusteren
Loop de post-its na en noteer bij acties: wat zouden ze nu anders doen?
De begeleider sluit de middag af door de kinderen te bedanken voor hun medewerking en inzet
De doos zal goed terecht komen bij de Voedselbank
De begeleider blikt kort vooruit het volgende blok: wat staat er dan op het programma?
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Afsluiting

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Hang de flaps van de vorige check-outs opKinderen sluiten het blok op een positieve manier af
Kinderen hebben een beeld van wat zij gaan doen tijdens het volgende blok
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