Taal: Nederlands

LESIDEE VOOR DE MIDDENBOUW

Wereldburgerschap op de basisschool

Kinderrechten
Kinderen voor kinderen:
kom in actie voor kinderrechten
Aan welke inhoudslijnen en aanbodsdoelen (SLO) werk je
met dit lesidee?
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Jezelf en de ander: samen leven en samenwerken
Je ervaart dat mensen in een groep van elkaar afhankelijk
zijn en elkaar nodig hebben (onder andere samen spelen
en samenwerken).

▪

▪

Aan welke internationale competenties (NCDO) werk je
met dit lesidee?

▪ Kennis
Je snapt hoe afhankelijk wereldbewoners van elkaar zijn.
▪Vaardigheden
▪ Je wilt de wereld rechtvaardiger maken, conform de
▪ universele mensenrechten.

Wat hebben kinderen nodig om veilig
en gezond op te groeien? Daar zijn
afspraken over gemaakt in het
Kinderrechtenverdrag van de Verenigde
Naties. Maar hoe kunnen onze leerlingen
leren over hun rechten?
Naast het recht op onderwijs gaan kinderrechten
bijvoorbeeld over een thuis hebben, gezondheid,
voeding, water, kleding, bescherming, inspraak,
sport en spel.
Bijna alle landen ter wereld (196) hebben het
verdrag ondertekend. Ze moeten zich hiermee aan de
afspraken houden en de wetten in hun land aan het
verdrag aanpassen.
Tien mensen die veel van kinderrechten af weten,
vormen samen het Kinderrechtencomité. Zij houden
de landen in de gaten en kijken of ze zich wel aan de
rechten houden.

hebben. Gelukkig zijn er organisaties, zoals Unicef
en Edukans, die zich inzetten om deze kinderen te
helpen. Het is natuurlijk ook heel belangrijk dat
kinderen voor zichzelf op kunnen komen door goed te
weten wat hun rechten zijn.
Met het volgende lesidee bedenk je samen een
actie om geld in te zamelen voor een organisatie
die kinderen helpt. Unicef bijvoorbeeld, helpt
kinderen die het moeilijk hebben in Nederland en
wereldwijd. Edukans helpt mee met het verbeteren
van het onderwijs van kinderen en jongeren in heel
de wereld. Hier vind je enkele ideeën over hoe je
Unicef of Edukans hierbij kunt helpen. Met het project
Schoolmaatjes van Edukans draag je bijvoorbeeld
samen met je leerlingen bij aan beter onderwijs
in Ghana, door geld in te zamelen voor duurzame
schoolmaterialen. Je maakt daarbij echt kennis met
een schoolklas in Ghana via een uitwisseling van
video’s (vlogs).

Sommige landen houden zich helaas niet aan
de afspraken, waardoor kinderen het moeilijk
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Aan de slag met kinderrechten
Stappen
1: Ga met je leerlingen aan het werk met
▪ Stap
kinderrechten. Gebruik hiervoor het werkboekje
‘Ken je rechten’ van Unicef.
2: Vertel je leerlingen hoe ze zelf een steentje
▪ Stap
bij kunnen dragen om ervoor te zorgen dat
kinderen overal ter wereld veilig en gezond op
kunnen groeien en naar school kunnen gaan.
Geef voorbeelden van organisaties die zich
hiervoor inzetten en bedenk samen hoe je ze
hierbij kunt helpen.

3: Betrek alle leerlingen op school actief bij
▪ Stap
de keuze van de organisatie oftewel het doel dat
je wilt steunen én de actie die je wilt ondernemen.
Misschien heeft je school al een leerlingenraad
die zich daarmee bezighoudt. Je kunt ook een
ambassadeur kiezen uit iedere groep.
4: Werk samen een actieplan uit. Welke
▪ Stap
kinderrechten zijn ermee verbonden? Organiseer
je bijvoorbeeld een spelletjesdag, een film- of
theatervoorstelling, dan past dat bij artikel 31
‘Spel en vrije tijd’ van het Kinderrechtenverdrag.
5: Hoe breng je je actie en het doel waar
▪ Stap
je geld voor inzamelt onder de aandacht?
Maak bijvoorbeeld posters en flyers en deel het
nieuws in jullie nieuwsbrief, in de lokale krant en
op social media.
6: Organiseer nu je actie om geld in te
▪ Stap
zamelen. Zorg voor voldoende hulp: betrek
bijvoorbeeld ook (groot)ouders, vrienden en buren!
7: Bedenk een originele manier om iedereen
▪ Stap
voor hun deelname te bedanken. Dan doen ze vast
een volgende keer weer mee!
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