DOCENTENHANDLEIDING
DOEBOEK
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

INTRODUCTIE
Met behulp van het ProDemos Doeboek Gemeenteraadsverkiezingen kunt u in de les aandacht besteden
aan de verkiezingen van woensdag 21 maart 2018. De antwoorden van het Doeboek kunt u vinden op
pagina 23 van het Doeboek. In deze handleiding vindt u







een invulblad bij opgave 2 op pagina 7
links naar extra materiaal bij opdrachten op pagina 5 (Gevaarlijke kruising: van probleem naar
oplossing) en op pagina 16 (Wat kun jij doen om invloed uit te oefenen?)
extra uitleg bij de opdracht van pagina 21 in het Doeboek
mogelijkheden om dieper in te gaan op de gemeenteraad en de verkiezingen
tips om op andere wijze aandacht aan de verkiezingen te besteden, zoals door mee te doen aan de
Kinderverkiezingen

WERKBLAD MAAK EEN MEERDERHEID!
Bij Doeboek opgave 2, pagina 7
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mogelijkheid 9
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2

EXTRA MATERIAAL BIJ OPDRACHTEN

Bij de opdracht Gevaarlijke kruising: van probleem naar oplossing op pagina 5 kunt u gebruikmaken van
grote kaarten waarop de verschillende stappen staan, voorzien van pictogrammen. Deze werkvorm
beslaat 15-20 minuten lestijd, zie: https://www.prodemos.nl/leren/probleem-naar-oplossing-gemeente/
Ook bij de opdracht Wat kun jij doen om invloed uit te oefenen? op pagina 16 is een werkvorm op onze site
beschikbaar: Hoe oefen ik invloed uit? De werkvorm van ongeveer 30 minuten is te vinden op
https://www.prodemos.nl/leren/hoe-oefen-invloed/
Een andere mogelijkheid is de werkvorm Protesteren kun je leren (30-45 minuten):
https://www.prodemos.nl/leren/aan-de-slag-met-protesteren-kun-je-leren/
Al onze werkvormen zijn te vinden via de zoekfunctie in ons online lesmateriaal: www.prodemos.nl/leren

UITLEG ANTWOORDEN PAGINA 21

2)
3)
4)
5)
6/7)

8)

Alleen als je een lichamelijke beperking hebt, mag je je laten helpen in het stemhokje.
Het stembureau is neutraal terrein. Daarom mogen er juist geen posters of folders van partijen
zichtbaar zijn.
Een blanco stem wordt meegerekend in het opkomstpercentage, maar heeft geen invloed op de
verkiezingsuitslag.
Als je een fout hebt gemaakt, kun je een nieuw stembiljet vragen zolang je het eerste biljet niet in
de stembus hebt gestopt.
Verkiezingen zijn geheim. Je mag geheimhouden op wie je hebt gestemd. Een selfie maken is niet
verboden. Maar er is wel discussie over een verbod, omdat een selfie als bewijs zou kunnen
worden misbruikt voor een gekochte stem.
Je mag het stembiljet alleen met rood invullen. (Het hoeft niet per se een potlood te zijn.)

VERDIEPING

Als u dieper wilt ingaan op de gemeenteraad en de gemeenteraadsverkiezingen kunt u gebruikmaken van
het materiaal dat wij op onze site hebben staan. Bijvoorbeeld





De animatie Hoe werkt de gemeenteraad?
https://www.prodemos.nl/leren/video-hoe-werkt-de-gemeenteraad/
Een animatie over de begrippen politiek links en rechts: https://www.prodemos.nl/leren/videopolitiek-links-en-rechts/
Een werkvorm over (vreemde) regels:
https://www.prodemos.nl/leren/aan-de-slag-met-mag-dat-vreemde-regels/
Het rollenspel Klaar voor de politiek:
https://www.prodemos.nl/leren/rollenspel-klaar-politiek/

ACTIVITEITEN
Kinderverkiezingen (Doeboek pagina 24)
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De stappen om Kinderverkiezingen op school te organiseren zijn ook op een rijtje gezet in een filmpje:
https://www.prodemos.nl/leren/filmpje-hoe-organiseer-je-kinderverkiezingen/.
De handleiding voor de Kinderverkiezingen kunt u vinden op:
https://kinderverkiezingen.nl/Scholierenverkiezingen/Basisschool

DEMOCRACITY bij bezoek aan Madurodam en het Binnenhof (Doeboek pagina 8-9)
Tijdens ons programma Ontdek het Binnenhof leren leerlingen van groep 7 en/of 8 spelenderwijs over de
Nederlandse politiek. Ze spelen het spel Democracity, waaraan de opdracht op pagina 8 en 9 is ontleend,
in het groot. Na het Binnenhof (en andere gebouwen) op miniatuurformaat in Madurodam gaat het
programma op het echte Binnenhof verder. Uiteraard maakt een bezoek aan de Tweede Kamer ook deel
uit van het programma. Elke klas wordt begeleid door een enthousiaste en betrokken begeleider van
ProDemos. Het programma Ontdek het Binnenhof is voor basisscholen gratis.
Aan de slag met…
Na de verkiezingen brengt ProDemos de werkvorm Aan de slag met… de gemeenteraadsverkiezingen uit.
Deze digitale werkvorm kunt u direct gebruiken in de les. U kunt zich inschrijven voor deze digitale
lesbrief via: https://www.prodemos.nl/voor-scholen/voor-basisscholen/lesmateriaalbasisonderwijs/lesbrief-aan-slag/
Educatienieuwsbrief
Om op de hoogte te blijven van al het nieuws op onderwijsgebied kunt u zich ook aanmelden voor de
Educatienieuwsbrief van ProDemos: https://www.prodemos.nl/over-prodemos/aanmeldennieuwsbrief/
Nieuws in de klas
Docenten kunnen kosteloos gebruik maken van de Bezorgdienst voor docenten zodat twee weken lang
alle verschillende nieuwstitels die aangesloten zijn bij Nieuws in de klas, op school of bij de docent thuis
bezorgd worden. De Nieuwsservice Digitaal geeft toegang tot het nieuws via Blendle of via directe
toegang. De coupons die op welk gewenst moment ingezet kunnen worden geven vier weken toegang tot
het nieuws voor docenten en leerlingen.
Daarnaast kunnen docenten in het voortgezet onderwijs kosteloos gebruik maken van de Bezorgdienst
voor leerlingen waarbij alle leerlingen gedurende twee weken een nieuwstitel naar keuze thuis
ontvangen.
Hoe kunt u Nieuwsmedia bestellen
Via Bestel direct doorloopt u de volgende stappen om kosteloos de gewenste dag- en weekbladen te
ontvangen. Ook publiceert Nieuws in de klas vanaf 19 februari opdrachten bij de
gemeenteraadsverkiezingen.

WEBSITES OVER DE VERKIEZINGEN




www.kiesraad.nl
Voor alle wet- en regelgeving over de verkiezingen. Hier vindt u onder andere welke politieke
partijen meedoen aan de verkiezingen en wie er op de kandidatenlijsten staan.
www.stemwijzer.nl
De StemWijzer is de meest gebruikte stemhulp in verkiezingstijd. Kijk op www.stemwijzer.nl of
uw gemeente een StemWijzer heeft.
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