Puzzel: het parlementaire jaar
Korte omschrijving werkvorm
Leerlingen moeten de gebeurtenissen van het parlementaire jaar in de juiste volgorde
plaatsen.
Leerdoel
Leerlingen leren hoe het verloop van het parlementaire jaar (van Prinsjesdag tot Gehaktdag)
eruit ziet.

Duur
ca. 20 minuten
Handleiding



Deel het werkblad en de gebeurtenissen uit.
Vraag de leerlingen het in te vullen en bespreek de antwoorden plenair.
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Opdracht: het parlementaire jaar
Op de derde dinsdag van september start het parlementaire jaar. Wat zijn de
belangrijkste gebeurtenissen in een parlementair jaar? Lees onderstaande stukken
tekst goed door en plaats de juiste gebeurtenissen en letters in het werkblad.
A: …………………………………………………
In oktober wordt er alleen maar
gepraat over geld. De minister
van Financiën probeert de Kamerleden
ervan te overtuigen
dat het geld goed wordt besteed.

C: …………………………………………………..
Als de plannen zijn goedgekeurd,
dan worden ze uitgevoerd. De
ministers zorgen ervoor dat dat
goed gebeurt.

E: …………………………………………………….
Na Prinsjesdag
mogen Tweede Kamerleden vragen
stellen aan de ministers en de ministerpresident over
de plannen.

B: ……………………………………………………
Op Prinsjesdag rijdt de koning in
de Gouden Koets naar de Ridderzaal. Op
zijn troon vertelt hij welke plannen
de ministers hebben. Het
politieke jaar is begonnen!

D: ……………………………………………………
De plannen worden vaak nog een
beetje aangepast, zodat de Tweede
Kamer en de Eerste Kamer het
eens zijn met de plannen.

F: …………………………………………………..
Op de derde woensdag in mei
moet de minister vertellen wat er
goed en wat er niet goed is gegaan.
Kamerleden geven op deze
dag vaak kritiek op het beleid: de
Kamerleden ‘maken gehakt’ van
het beleid.

G: ……………………………….....................
De minister van Financiën gaat
naar de Tweede Kamer met een
koffertje. Daar zit een begroting
in. In de begroting staat hoe de
plannen betaald moet gaan worden.
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Gebeurtenissen:

WERKBLAD:
HET PARLEMENTAIRE JAAR
Prinsjesdag is de start van het parlementaire jaar.
Maar wat gebeurt er nog meer in dat jaar?
Vul de gebeurtenissen en letters in op de juiste plek.

Gehaktdag
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Prinsjesdag









Prinsjesdag
Uitvoeren van de plannen
Stemmen over de plannen
Praten over geld
Aanbieden van de begroting
Vragen stellen over de plannen
Gehaktdag

Opdracht: het parlementaire jaar
ANTWOORDMODEL
B: Prinsjesdag
Op Prinsjesdag rijdt de koning in de Gouden Koets naar de Ridderzaal. Op
zijn troon vertelt hij welke plannen de ministers hebben. Het politieke jaar is begonnen!

G: Aanbieden van de begroting
De minister van Financiën gaat naar de Tweede Kamer met een koffertje. Daar zit een
begroting in. In de begroting staat hoe de plannen betaald moeten gaan worden.

E: Vragen over de plannen
Na Prinsjesdag mogen Tweede Kamerleden vragen stellen aan de ministers en de ministerpresident over de plannen.

A: Praten over geld
In oktober wordt er alleen maar gepraat over geld. De minister van Financiën probeert de
Kamerleden ervan te overtuigen dat het geld goed wordt besteed.

D: Stemmen over de plannen
De plannen worden vaak nog een beetje aangepast, zodat de Tweede Kamer en de Eerste
Kamer het eens zijn met de plannen.

C: Uitvoeren van de plannen
Als de plannen zijn goedgekeurd, dan worden ze uitgevoerd. De ministers zorgen ervoor dat
dat goed gebeurt.

F: Gehaktdag
Op de derde woensdag in mei moet de minister vertellen wat er goed en wat er niet goed is
gegaan. Kamerleden geven op deze dag vaak kritiek op het beleid: de
Kamerleden ‘maken gehakt’ van het beleid.
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HET PARLEMENTAIRE JAAR

ANTWOORDMODEL
Prinsjesdag (B)

Gehaktdag (F)

Uitvoeren (C)

Stemmen over
de plannen (D)
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Aanbieden van (G)
de begroting

Vragen over de plannen (E)

Praten over geld (A)

