AAN DE SLAG MET… DE BURGEMEESTER
AUGUSTUS 2018 – AAN DE SLAG MET #2

DE WERKVORM IN HET KORT
De leerlingen gaan aan de slag met de organisatie van de gemeente en
de rol die de burgemeester hierbij speelt.

WAT HEB JE NODIG?
 Voor iedere leerling een
kopie van het werkblad.
 Een compuer met
internettoegang voor elk
groepje.

LEERDOEL
Leerlingen weten wie de burgemeester is.
Leerlingen weten wat de taken van de burgemeester zijn.
Leerlingen snappen voor welke dilemma’s de burgemeester staat bij
het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

HOE LANG DUURT HET?
+/- 40 minuten

AAN DE SLAG MET… DE BURGEMEESTER

DE WERKVORM STAP VOOR STAP
1.

Deel aan elke leerling een werkblad uit. Zorg er voor dat leerlingen die bij elkaar in een groepje zitten
hetzelfde werkblad krijgen, zij gaan namelijk met elkaar overleggen bij opdracht 3.
Wijs de leerlingen op de website van de gemeente, zodat ze gemakkelijk informatie over de burgemeester
kunnen vinden voor opdracht 1.
Leg aan de leerlingen uit dat ze zelfstandig hun werkblad kunnen maken, maar dat het voor opdracht 3 nodig
is om samen te werken met hun groepje.

2.

De leerlingen kunnen nu zelfstandig aan de slag. U loopt rond om de leerlingen te helpen.

3.

Na het maken van de opdracht kunt de opdrachten klassikaal nabespreken. Bij opdracht 1 kunt u de
volgende punten aanhalen:

4.

5.



U bespreekt de juiste antwoorden.



U kunt vragen of de leerlingen weten hoe wordt bepaald wie de burgemeester wordt. Als er ergens
een burgemeester nodig is, kan iedereen solliciteren. Meestal zijn het de leden van de gemeenteraad
die de beste kandidaat kiezen. U kunt vertellen dat het soms zelfs gebeurt dat kinderen solliciteren,
zoals de 6-jarige Mairen uit Nootdorp. Een filmpje vindt u hier.



U kunt ook vragen of de leerlingen denken dat het uitmaakt bij welke partij een burgemeester hoort.

Bij de nabespreking van opdracht 2 kunt u de volgende punten aanhalen:


U bespreekt de goede en foute antwoorden; het goede antwoord is antwoord B.



U kunt vragen waarom B het goede antwoord is. De gemeenteraad wordt elke vier jaar gekozen door
de burgers. U kunt ook vragen wat de andere antwoorden precies inhouden. Wat betekent het
eigenlijk als je een vergadering moet leiden? Of als je het gezag voert over de politie en brandweer?



U kunt de leerlingen vragen of ze nog andere dingen weten die de burgemeester doet. Bijvoorbeeld
lintjes uitreiken of gebouwen openen.

Bij de nabespreking van opdracht 3 kunt u de volgende punten aanhalen:


U bespreekt wat verschillende leerlingen en groepjes van de nieuwsberichten vinden.



U kunt aan de leerlingen die het niet eens zijn met de burgemeester vragen wat zij anders zouden
doen.
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WERKBLAD 1
Opdracht 1
Elke gemeente heeft een burgemeester. Zoek op internet op hoe de burgemeester van jouw gemeente heet. Je
kunt dit bijvoorbeeld vinden op de website van jouw gemeente. Zoek ook op van welke politieke partij hij of zij lid is.

IK WOON IN DE GEMEENTE ……………………….…………….…………………………….. DE BURGEMEESTER VAN MIJN GEMEENTE
HEET ………………………………………………..………………………….… EN IS LID VAN DE …………………………………….………………………….
Opdracht 2
De burgemeester heeft een aantal belangrijke taken. Welke van de taken hieronder hoort níet bij de burgemeester?

A. Zorgen voor orde en veiligheid in de gemeente
B. Bepalen wie er in de gemeenteraad zit
C. Gezag voeren over de politie en brandweer
D. De vergaderingen van de gemeenteraad leiden

Opdracht 3
Lees met je groepje het nieuwsbericht. Overleg met elkaar en bepaal je eigen mening. Zou jij hetzelfde doen als de
burgemeester? Waarom wel of niet? Zijn de anderen het met jou eens?

NIEUWSBERICHT
UTRECHT - IN UTRECHT HEEFT DE BURGEMEESTER EEN OPTREDEN VAN RAPPER BOEF VERBODEN. DE RAPPER ZOU
OPTREDEN OP DE OPENING VAN EEN SNEAKERWINKEL TE OPENEN. DE WINKEL GAF AAN PLEK TE HEBBEN VOOR 150
FANS, MAAR MINIMAAL 300 T0T 400 FANS TE VERWACHTEN. DE BURGEMEESTER GAF AAN DAT DIT TE GEVAARLIJK
ZOU ZIJN: “ER IS GEEN PLEK VOOR ZOVEEL MENSEN “. OOK DE BRANDWEER ZEI DAT DE VLUCHTROUTES
(BIJVOORBEELD VOOR ALS ER BRAND UITBREEKT) ZOVEEL MENSEN NIET AAN ZOUDEN KUNNEN.

Ik zou wel / niet hetzelfde doen als de burgemeester, want: ……………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Mijn groepje is het wel / niet / een beetje met mij eens, zij vinden……………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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WERKBLAD 2
Opdracht 1
Elke gemeente heeft een burgemeester. Zoek op internet op hoe de burgemeester van jouw gemeente heet. Je
kunt dit bijvoorbeeld vinden op de website van jouw gemeente. Zoek ook op van welke politieke partij hij of zij lid is.

IK WOON IN DE GEMEENTE ……………………….…………….…………………………….. DE BURGEMEESTER VAN MIJN GEMEENTE
HEET ………………………………………………..………………………….… EN IS LID VAN DE …………………………………….………………………….
Opdracht 2
De burgemeester heeft een aantal belangrijke taken. Welke van de taken hieronder hoort níet bij de burgemeester?

A. Zorgen voor orde en veiligheid in de gemeente
B. Bepalen wie er in de gemeenteraad zit
C. Gezag voeren over de politie en brandweer
D. De vergaderingen van de gemeenteraad leiden

Opdracht 3
Lees met je groepje het nieuwsbericht. Overleg met elkaar en bepaal je eigen mening. Zou jij hetzelfde doen als de
burgemeester? Waarom wel of niet?

NIEUWSBERICHT
EPE - DE BURGEMEESTER VAN EPE HEEFT EEN OEFENWEDSTRIJD TUSSEN DE GRAAFSCHAF EN HERACLES ALMELO OP
HET VELD VAN SV EPE VERBODEN. DE GEMEENTE WAS BANG DAT DE HARDE KERN VAN HERACLES HET DUEL
ZOUDEN GAAN VERSTOREN, OMDAT ZE HIERVOOR AANWIJZINGEN HAD GEKREGEN VIA SOCIAL MEDIA.

Ik zou wel / niet hetzelfde doen als de burgemeester, want: ……………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Mijn groepje is het wel / niet / een beetje met mij eens, zij vinden……………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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WERKBLAD 3
Opdracht 1
Elke gemeente heeft een burgemeester. Zoek op internet op hoe de burgemeester van jouw gemeente heet. Je
kunt dit bijvoorbeeld vinden op de website van jouw gemeente. Zoek ook op van welke politieke partij hij of zij lid is.

IK WOON IN DE GEMEENTE ……………………….…………….…………………………….. DE BURGEMEESTER VAN MIJN GEMEENTE
HEET ………………………………………………..………………………….… EN IS LID VAN DE …………………………………….………………………….
Opdracht 2
De burgemeester heeft een aantal belangrijke taken. Welke van de taken hieronder hoort níet bij de burgemeester?

A. Zorgen voor orde en veiligheid in de gemeente
B. Bepalen wie er in de gemeenteraad zit
C. Gezag voeren over de politie en brandweer
D. De vergaderingen van de gemeenteraad leiden

Opdracht 3
Lees met je groepje het nieuwsbericht. Overleg met elkaar en bepaal je eigen mening. Zou jij hetzelfde doen als de
burgemeester? Waarom wel of niet?

NIEUWSBERICHT
SKARSTERLÂN – DE BURGEMEESTER VAN DEZE FRIESE GEMEENTE HEEFT DE EIGENAAR VAN EEN STUK GROND
GEVRAAGD OM TE STOPPEN MET BEPAALDE RECLAME. HET STUK GROND LIGT LANGS DE SNELWEG EN DE EIGENAAR
LAAT DE SCHAPEN DIE DAAR LOPEN KLEDEN DRAGEN MET DE NAAM VAN EEN BEDRIJF ER OP. ALHOEWEL DE
BURGEMEESTER HET EEN CREATIEF IDEE VINDT, GEEFT HIJ AAN GEEN RECLAME LANGS SNELWEGEN TE WILLEN. HIJ
IS BANG DAT HET STRAKS OOK NOG KOEIEN EN PAARDEN GEBRUIKT WORDEN VOOR RECLAME.

Ik zou wel / niet hetzelfde doen als de burgemeester, want: ……………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Mijn groepje is het wel / niet / een beetje met mij eens, zij vinden……………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

