Ga met de klas
op politiek
avontuur

ProDemos voor
basisscholen
prodemos.nl/basisschool

Verkiezingen. Stemmen. Politiek. Wetten en
rechten. Wat betekent dat voor jou en voor mij? Je
kunt niet vroeg genoeg beginnen met het uitleggen
van de democratie en rechtsstaat. Ook in de klas!

Beleef de democratie en rechtsstaat
ProDemos biedt uiteenlopende
programma’s en lesmateriaal,
speciaal geschikt voor leerlingen van
groep 7 en 8 van de basisschool.
Hiermee ondersteunt ProDemos
scholen in hun taak actief burgerschap te bevorderen. Ga in de klas
aan de slag, bijvoorbeeld met de

verkiezingen of de leskoffer De Derde
Kamer. Of ga samen op pad en bezoek
gemeentehuis of politiek Den Haag.
De educatieve programma’s van
ProDemos zijn gratis, tenzij anders
vermeld. Informeer bij ProDemos
over de mogelijkheden in jouw
gemeente.

Onze leerlingen waren erg onder de indruk.
Wanneer kunnen wij ons voor volgend
schooljaar aanmelden?
Isabelle, docent groep 7/8

Bezoek
Fort De Bilt

Nieuw
!

Ontdek de rechtsstaat op Fort de
Bilt. Met het spel Terra Nova
Minimaatschappij is de klas de
baas op een eigen eiland. Daarnaast verkennen ze het Utrechtse
fort met een gps-speurtocht en
een interactieve tentoonstelling.

Democracity op
het gemeentehuis

Kindergemeenteraad

Bouw met de klas jullie ideale
stad in de raadszaal (!) van je
gemeente. Onderhandel,
beargumenteer en werk samen
om zo van Democracity de
perfecte stad te maken.

Bedenk zelf een plan voor jullie
gemeente en zorg dat jullie
idee de meeste stemmen haalt.
De gemeenteraad gaat het
plan dan écht uitvoeren.

Duur: 2 uur
Duur: 2 uur / Kosten: 4 euro per
leerling

Duur: 2–4 uur op school & een
hele dag op het gemeentehuis

Ontdek het Binnenhof
en Madurodam
Speel Democracity in Madurodam, maak met de klas een
Kindermiljoenennota en bezoek
het park. Vervolgens bezoek je
het Binnenhof en de Tweede
Kamer.

Duur: 4 uur

Februari 2019

Lesmateriaal
Behandel democratie en rechtsstaat op een
leuke manier in de les:
• Gratis leskoffer de Derde Kamer. Een interactief
lesprogramma over de Nederlandse
parlementaire democratie. De Derde Kamer
is een initiatief van de Eerste Kamer en
Tweede Kamer in samenwerking met ProDemos.
Zie Derdekamer.nl
• Gratis lesmateriaal op onze website via
de ‘zoekfunctie lesmateriaal’
• Gratis lesbrief Aan de slag met…: u ontvangt
4 keer per jaar per e-mail een werkvorm die
u direct kunt gebruiken in de les.
• Werkvormenboek: 10 werkvormen over politiek:
Burgerschap in groep 7 en 8
• Houd vooral ook de website in de gaten voor
actueel lesmateriaal over de aanstaande
verkiezingen!

Bekijk ons lesmateriaal op
prodemos.nl/basisschool

“Je kan het zo groot en zo
klein maken als je zelf wil.
De klas wilde eigenlijk
elke dag aan de slag met
de Derde Kamer.”
Jackie, docent groep 7

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, het waterschap, de provincie,
het land en Europa.

ProDemos
Hofweg 1H
2511 AA Den Haag

(070) 757 02 00
info@prodemos.nl
prodemos.nl

