ProDemos voor
praktijkscholen
Politiek gaat ook over jou!

Beleef politiek
met de klas
prodemos.nl/praktijkschool

ProDemos biedt gratis programma’s en
producten aan om leerlingen in het praktijkonderwijs op een leuke en laagdrempelige
manier te betrekken bij politiek en rechtsstaat.

Dagje Binnenhof
voor praktijkscholen

• Bezoek de Tweede Kamer
• Bouw je ideale stad met interactief rollenspel Democracity
• Korte en actieve werkvormen
• Leer op toegankelijke wijze
Gratis voor scholen | Duur: 3 uur |
10–20 leerlingen per groep |
prodemos.nl/praktijkschool

“Met onze leerlingen naar
het Binnenhof: topmiddag!
Veel geleerd, spannend,
topbegeleiding! Bedankt!”
Vera, docent praktijkonderwijs

“Een afwisselend en interactief
programma, met voldoende visualiserende
onderdelen, wat het voor de doelgroep

Beleef
democratie
in de buurt

prikkelend en interessant maakt.”
Arno, docent praktijkonderwijs

Democracity op
het gemeentehuis

Klassenbezoek@Gemeentehuis:
Met de klas naar het gemeentehuis

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

Maak kennis met de lokale politiek, ga in gesprek
met echte raadsleden en leer hoe je zelf invloed
kunt uitoefenen in jouw gemeente.

Interactief rollenspel, in de raadszaal van uw
gemeente.

Gratis voor scholen | duur: 2 uur | informeer
bij ProDemos of uw gemeente meedoet |
prodemos.nl/klassenbezoek

Gratis voor scholen | duur: 2 uur | informeer
bij ProDemos of uw gemeente meedoet |
prodemos.nl/democracity
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Bekijk al ons lesmateriaal voor het praktijkonderwijs
op prodemos.nl/lesmateriaal

Lesbrief Politiek in praktijk
Politiek in Praktijk is een gratis digitale
nieuwsbrief.

Vijf keer per jaar sturen wij u digitaal een leuke
werkvorm toe, die speciaal ontwikkeld is voor
het praktijkonderwijs.
Aanmelden kan via www.prodemos.nl/praktijk

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
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2511 AA Den Haag
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