ProDemos voor
basisscholen
(groep 7 en 8)

Beleef
politiek
Den Haag
prodemos.nl/basisschool

ProDemos biedt gratis programma’s en
producten aan om kinderen van groep 7 en 8
op een leuke en laagdrempelige manier te
betrekken bij politiek en rechtsstaat.
Hiermee ondersteunt ProDemos scholen in
hun taak actief burgerschap te bevorderen.

Ontdek het Binnenhof
en Madurodam

Speel Democracity in Madurodam
en bezoek het park. Vervolgens
bezoek je de Tweede Kamer en
het Binnenhof.

Gratis voor scholen | Voor groep 7 en 8 |
Duur: 4 uur | prodemos.nl/basisschool

“De combi Madurodam en
Binnenhof is erg goed.
De betrokkenheid van de
leerlingen was enorm groot!”
Docent over ons programma

“Het leukst aan het spel vond ik dat we
mochten zeggen wat we belangrijk
vinden in Delft. Nu weten we wat de
gemeenteraad allemaal doet.”
Anne over Democracity

Beleef
democratie en
rechtsstaat
in de buurt

Democracity

Kindergemeenteraad

Kinderverkiezingen

Bouw je ideale stad met
Democracity. Onderhandel,
beargumenteer en maak keuzes
om van Democracity de perfecte
stad te maken.

Bedenk zelf een plan voor jouw
gemeente en zorg dat jouw idee
de meeste stemmen haalt.
De gemeenteraad gaat het plan
dan echt uitvoeren.

Hoe zou de Tweede Kamer eruit
zien als kinderen het voor het
zeggen hebben? Doe mee aan de
Kinderverkiezingen.

Interactief rollenspel, in de raadszaal van uw gemeente.

Voorbereiding op school en een
hele dag op het gemeentehuis

Schaduwverkiezingen op school

Duur: 2 uur | gratis voor scholen |
informeer bij ProDemos of uw
gemeente meedoet |
prodemos.nl/democracity

Gratis voor scholen | informeer
bij ProDemos of uw gemeente of
provincie meedoet |
prodemos.nl/kindergemeenteraad

Gratis | kinderverkiezingen.nl

Juni 2017

Lesmateriaal
Behandel democratie en burgerschap
op een leuke manier in de les:
• Gratis lesmateriaal op onze website
• Gratis Aan de slag met…: digitale nieuwsbrief
met werkvormen rondom politieke onderwerpen
• The best of ProDemos: tien werkvormen over
de politiek
• Doeboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Bekijk ons lesmateriaal voor het basisonderwijs
op prodemos.nl/basisschool

Derdekamer.nl
Op de website van de Derde Kamer vind je
alle informatie over hoe de Nederlandse
democratie werkt. De Derde Kamer is een
initiatief van de Eerste Kamer en de Tweede
Kamer, in samenwerking met ProDemos.

Leskoffer Derde Kamer
De Derde Kamer der Staten-Generaal is
een gratis interactief lesprogramma over
de Nederlandse parlementaire democratie
voor kinderen van groep 7 en 8 van de
basisschool.

ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van
de democratie en rechtsstaat en laat zien wat
je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in
de gemeente, de provincie, het land en Europa.

ProDemos
Hofweg 1H
2511 AA Den Haag

(070) 757 02 00
info@prodemos.nl
prodemos.nl

