
Sta in je recht
Lessen over

(kinder)rechten



Speed-date

Wij hebben een rechtsysteem waar iedereen zich aan moet houden. Maar welke rechten 
zijn dat dan? Welke ken je en welke rechten lijken jou vanzelfsprekend?

Tijdens de speeddate-sessie ga je antwoorden delen.  

Stap 1 - Speeddate (10 sec.) 
Sta op van je plek en zoek een date!

---  de leerkracht telt af: 10, 9, 8, 7, etc.  ----

Stap 2 - (2 min.) 
Geef je date de informatie die je hebt opgeschreven in het first-date-vlak en 
andersom. Jullie hebben nu als het goed is allebei twee ‘rechten’ op je blad staan.
Hebben jullie dezelfde? Bedenk dan samen een nieuwe en schrijf die alletwee in het 
tweede vlak. 

----  de leerkracht geeft na 2 min het sein: “zoek een nieuwe date” ---
 
Stap 3 (10 sec.) 
Zoek een nieuwe date! 

---  de leerkracht telt af: 10, 9, 8, 7, etc.  ----

Stap 4: (2 min)  
Kies één van de rechten die op het blad van je date staat. Schrijf deze op je eigen 
blad. Nu hebben jullie allebei drie rechten staan.

Het spel eindigt als het werkblad vol is. Iedereen gaat terug naar zijn plek.
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Eén, twee drie... GO!

Deel het speeddate-werkblad uit. In het first-date-vlak schrijven de leerlingen 
individueel een ‘recht’ dat ze kennen of vanzelfsprekend vinden. Hierna begint 
de speeddate-sessie.
 

Individueel, 5 min.

Klassikaal, ca. 25 min.  
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Speed-date
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Deel het blad met het overzicht van de kinderrechten uit (PO).  
De leerlingen werken op hun eigen plek, in duo’s. Samen bekijken ze het overzicht en 
hun speeddate-resultaten.  
 
1- Welke antwoorden uit de speeddate komen overeen met de ‘werkelijke’ rechten op 
het overzichtsblad? 
2- Welke rechten zie je niet op de lijst (en wel op je speeddate-blad)?
3- Wat vinden jullie eigenlijk van de rechten?
4- Welke twee vinden jullie de belangrijkste?
5- Zijn er dingen die jullie niet begrijpen of opvallend vinden?

Elk duo noteert de antwoorden.  

In duo’s,  5 min.
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Elk duo sluit nu aan bij een ander duo. De leerlingen bekijken dus in viertallen 
hun bevindingen van vragen uit de derde stap. Ze vergelijken en bespreken hun 
aantekeningen en komen samen tot vijf groepsantwoorden.

Elk viertal noteert de antwoorden.

In viertallen, 5 min.

Sluit deze les  door elk viertal willekeurig naar 
één van de vijf punten te vragen. Is het antwoord 
al genoemd door een klasgenoot? Noem dan een 
ander punt. 

Elk viertal komt aan de beurt. 

Klassikaal, 5  min.

Tip: 
 

Je kunt de 
speeddate-sessie ook 

voor andere opdrachten 
gebruiken!
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Gebruik het 
speeddate-werkblad 

achterin 



Ik ben gedicht
• Individuele schrijfopdracht + klassikale afronding
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 ‘Een gedicht.. uuh.. iets dat rijmt?’

Wie ben jij?
In het eerste deel van de les gaan we ‘persoonlijke dingen’ verzamelen. De 
leerkracht schrijft een persoonlijke vraag op het bord waar alle leerlingen een 
antwoord op geven. Deze vragen kun je ook klassikaal bedenken. Het kunnen 
leuke, makkelijke, moeilijke of gekke vragen zijn.
De leerlingen noteren hun antwoorden. 

Iedereen is anders - dat is maar goed ook! 

Introductie 
In deze les gaan de leerlingen een kort gedicht schrijven. Het wordt een gedicht over jezelf 
en de rechten die je hebt in de wereld. Elke regel begint met ‘Ik ben...’.  

In deze les ga je een eigen gedicht maken volgens een aantal spelregels.

Wat is een gedicht?  
Leerlingen weten vaak niet wat een gedicht precies is. Als je er naar vraagt is het 
antwoord vaak: “iets dat rijmt”. Voordat je met deze les begint, leg je uit wat een gedicht 
is. Je kunt verschillende voorbeelden zoeken om klassikaal voor te lezen. Benoem samen 
met de klas de verschillen tussen de gedichten die je gekozen hebt. 

Voorbeeldvragen:

wat eet je vaak? 

wat eet je graag?

wat is je huisnummer?

waar ben je graag?

wat is je lievelingskleur?

wie vind je bijzonder?

wat wil je worden?

wat is je hobby?

waar woon je?

welk dier vind je leuk? 

wat draag je graag?

wat is je sterrenbeeld?

hoe heet je grootvader?

wat vind je echt mooi?

etc.
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Welke rechten heb ik?
In dit deel van de les gaat het om je rechten. 
Rechten in Europa zijn voor iedereen gelijk, wie 
je ook bent en wat je ook doet! 

De leerkracht geeft de leerlingen in duo’s het 
overzicht met de afbeeldingen van de rechten 
van het kind. Vraag je leerlingen te kijken naar 
welke rechten opvallen, welke ze al kenden en 
wat ze er van vinden. 

Na tien minuten overleg kiezen de leerlingen 
individueel vier rechten die ze persoonlijk het 
belangrijkst vinden. Deze noteren ze op hun 
blaadje.
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Aan de slag...
De vier gekozen rechten zijn misschien nu nog een beetje abstract. Hoe zou je deze 
rechten kunnen betrekken op je eigen leven?  Welke ideeën krijg je erbij? Hoe zou je 
leven er uit zien als je deze rechten niet had? Toen je de rechten bestudeerde, deden ze 
je aan iets uit je eigen leven denken?

Maak nu van de vier rechten vier zinnen die passen bij jezelf of een ervaring.
(tip voor de leerkracht: er zijn geen foute interpretaties van de rechten).

Voorbeelden: 
1 recht op gezondheidszorg = Ik moest een keer naar het ziekenhuis.
2 recht op eigen mening = ik heb best vaak een eigen mening.
3 recht op onderwijs = ik vind school soms niet zo leuk
4 recht op familie = soms mis ik mijn opa uit Bulgarije.
... en dan
Nu gaan we van alle gegevens een gedicht maken. Elke zin die je schrijft begint met 
“ik ben”  Vervolgens gebruik je steeds een paar antwoorden die je hebt opgeschreven, 
rechten die je belangrijk vindt en hoe ze in je eigen leven passen.
Maak een leuke cocktail van zinnen, mix, combineer en varieer!

Sluit af met: “ik ben... + je eigen naam” , als een soort handtekening.
Iedereen heeft immers recht op een eigen identiteit!! 
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afsluiting:

Vraag de leerlingen wie zijn gedicht wil voordragen. Hang alle 
gedichten op in de klas of Lees elke dag klassikaal een aantal 
gedichten voor. Kunnen de klasgenoten raden van wie het is?

Ik ben gedicht

ik ben een groene steenbok 
ik ben tosti ham-kaas met recht op gezondheidszorg
ik ben een pyjamabroek met een eigen mening!
ik ben een Simon steenbok 
ik ben brandweerman met recht op onderwijs
ik ben soms grootvader Yonko in Bulgarije
ik ben een groene steenbok
ik ben Simon Vis

Voo
rbe

eld
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Speeddate 
werkblad

First date



Overzicht
Kinderrechten

In beeld



SUCCES! 


