WAT DOET DE KONING?
SEPTEMBER 2016 - POLITIEK IN PRAKTIJK

DOCENTENHANDLEIDING

DE WERKVORM IN HET KORT
Leerlingen koppelen teksten over de koning aan de juiste foto. Ze leren hiermee wat de rol van de koning is.

WAT HEB JE NODIG?
 werkbladen per duo
 potlood

LEERDOELEN


Leerlingen weten wat de rol van de koning is.



Leerlingen begrijpen wat de rol van de koning is op
Prinsjesdag.

HOE LANG DUURT HET?
15 minuten

DE WERKVORM STAP VOOR STAP
1.

Introduceer kort de werkvorm:
Binnenkort is het Prinsjedag. Op deze dag leest koning Willem-Alexander de troonrede voor. Vandaag gaan we
leren wat hij nog meer doet.

2.

Vraag de leerlingen wat ze al weten van wat de koning doet.
Wat doet Willem-Alexander? Is hij de baas van Nederland?
Antwoord: Willem-Alexander is niet de baas van Nederland. Dat zijn wij zelf. Alle mensen boven de 18 jaar
mogen zelf stemmen wie er in de Tweede Kamer komen. Maar de koning is wel belangrijk. In deze les leren we
wat hij doet.

3.

Verdeel de klas in groepjes van twee leerlingen. De leerlingen maken in tweetallen de opdracht op het werkblad:
zoek de goede foto bij een tekst.

4.

Bespreek de uitkomst in de klas.

WERKBLAD WAT DOET DE KONING?
WELKE FOTO HOORT BIJ WELKE TAAK?
SCHRIJF HET JUISTE CIJFER ACHTER DE TAAK.

Taak

De koning ondertekent wetten
Onder elke wet staat de handtekening van de koning.

Foto
………

Lintjes uitreiken
Hij deelt lintjes uit aan mensen die iets bijzonders
hebben gedaan voor Nederland.

………

Handel
De koning probeert te zorgen dat Nederlandse
bedrijven meer kunnen verkopen in het buitenland.

………

Contact met buitenlandse leiders
Koning Willem-Alexander onvangt buitenlandse leiders.
Ook gaat hij bij ze op bezoek. Dat noemen we een
staatsbezoek.

………

Troonrede uitspreken
De ministers schrijven de troonrede.
In de troonrede staat wat de ministers het komende
jaar willen doen.

………

Nieuwe ministers ontvangen
Ministers beloven aan de koning dat ze hun werk zo
goed en eerlijk mogelijk zullen doen.

………

Praten met de minister-president
De minister-president en de koning spreken elkaar elke
week. De koning praat ook vaak met andere ministers.
………

Belangrijke gebeurtenissen
De koning is bij belangrijke gebeurtenissen,
zoals bij de Olympische Spelen in Rio.

………
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