
Een interactieve 
leeromgeving 

over kinderrechten
in 6 thema’s
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Een mini-onderzoek naar kinder-
rechten in kranten,
tijdschriften en online redacties.

Via hedendaagse muziek maken 
we kennis met kinderrechten en 
hun belang.

Uitwisseling van persoonlijke 
ervaringen en verhalen over 
kinderrechten.

Creatief aan de slag met 
kinderrechtenverhalen.

Leuk spel om elkaar 
en elkaars hobby’s beter te 
leren kennen.

Spel om jezelf en de ander beter 
te leren kennen en gelijkenissen 
en verschillen te ontdekken.

KOEKJES
van eigen deeg

Nederlands

Smile for Slongs

Kinderrechten? 
Wat is dat?

Gezocht: 
kinderrechten!

Gluren bij 
de buren

Haastige Hans 
en Grappige Griet

In de krantenwinkel
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Stellingenspel dat aanzet 
tot refl ectie op verschillende 
thema’s.

Filosoferen over kinderen en werk. 
Mogen kinderen werken of moeten 
zij naar school? Wanneer wordt 
kinderwerk, kinderarbeid? 

Filosoferen over geloof. Wat 
betekent geloven? Mag je geloven 
wat je wilt? Wat is het verschil 
tussen geloof en fantasie?

Filosoferen over gelijkenissen en 
verschillen. Is iedereen gelijk? Heeft 
iedereen gelijke kansen? Is er 
verschil tussen jongens en meisjes?

Filosoferen over een eigen (t) huis.  
Is je huis ook automatisch een thuis? 
Hoe belangrijk is het hebben van een 
eigen plekje?

Filsoferen over vrijheid.  Zijn regels 
en afspraken nodig? Betekent 
vrijheid ook gelijkheid?

à la 
Grecque

PLATO

Filosoferen

Shoppen voor 
twee euro

Oh my God!

Zoek de 7 verschillen

Een eigen plekje

Vrijheid, blijheid?

Zwart + wit= grijs
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Stoof-
 potjeCreatief

Muzische 
vorming

De kartonnen 
speeltuin

Iedereen beroemd?

Kinderrechten 
fotoshoot

Welke kinderrechten vinden wij 
belangrijk? Wat betekenen ze 
eigenlijk en hoe kunnen we ze 
zelf in beeld brengen?

Hoe spelen kinderen op verschillende 
plaatsen in de wereld? 
Creatief aan de slag om eigen 
spelen en speelgoed te maken.

Creatief aan de slag met kinder-
rechten. Een eigen kinderrechten-
lied op een bestaande of nieuwe 
melodie.
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OPGELET
Cookies

Interactieve
media

Stoof-
 potjeCreatief

Muzische 
vorming

KOEKJES
van eigen deeg

Nederlands

U In de krantenwinkel
U Smile for Slongs
U Kinderrechten? Wat is dat?
U Gezocht: kinderrechten!
U Gluren bij de buren
U Haastige Hans en Grappige Griet

U Kinderrechten fotoshoot
U De kartonnen speeltuin
U Iedereen beroemd?

U Het QR-mysterie
U Kinderrechten in StopMotion
U Iedereen directeur!
U Rechtenridders
U Camera, lichten ... Actie!

Overzicht 
activiteiten

P5

P7

P11
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à la 
Grecque

PLATO

Filosoferen

Mens en 
maatschappij

Smaak-
 makers

Rode draad

U Zwart + wit= grijs
U Shoppen voor twee euro
U Oh my God!
U Zoek de 7 verschillen
U Een eigen plekje
U Vrijheid, blijheid?

U Actua spotten 
U De Kinderrechtenredactie
U De Uitdaging
U Beter Een Graadje Minder 

U Kinderrechtenmemory (digitaal)
U Kinderrechtenmemory (traditioneel)
U Speeddate
U Cultionary
U Nergens beter dan thuis ...?
U Een rechtje meer of minder
U Ik ook?
U Wild van water
U Aan tafel!
U De woelige waterquiz
U Op je gezondheid
U Ik ga op reis en ik neem mee

P6

P10

P12



10

Gedurende een aantal weken 
zoeken we de kinderrechten 
in de actualiteit.

De kinderrechtenredactie brengt 
het meest recente  lokale, regionale 
en (inter)nationale kinderrechten-
nieuws naar de school via een 
eigen journaal.

Tom Waes daagt de klas uit om 
actie te ondernemen en een 
kinderrechtenklas te worden.

Hoe is het gesteld met ons klimaat? 
We houden onze eigen klimaattop 
en bedenken een  klimaatcampagne.

Smaak-
 makers

Rode draad

De Kinderrechten-
redactie

De Uitdaging

Beter Een Graadje 
Minder 

Actua spotten 
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Zoektocht met QR-opdrachten 
om het SuperSpeler Brevet 
te behalen.

Stop Motion technieken gebruiken 
om  eigen kinderrechtenverhalen 
in beeld te brengen.

Een virtuele wereldreis langs 
diverse scholen levert inspiratie 
voor de creatie van de eigen
‘ideale school’. 

We nemen verschillende kinder-
rechtenorganisaties onder de loep 
en presenteren de resultaten aan de 
hand van nieuwe digitale tools en 
applicaties.

Actuele verhalen gebruiken als 
inspiratie om  kinderrechten te 
verwerken in creatieve fi lmpjes.

OPGELET
Cookies

Interactieve
media

Iedereen directeur!  Interactieve media  1

Iedereen directeur!  Mindmap

Onze ideale school

inhouden lessen

manier van lesgeven 

indeling van klassen: 
leeftijden, geslacht  

juffen en 
meesters

kinderen

directie

vrije tijd- 
speeltijden

maaltijden

dagindeling

gebouwen

speelplaats

klaslokalen

omgeving

Kinderrechten 
in StopMotion

Iedereen directeur!

Rechtenridders

Camera, lichten ... 
Actie!

Het QR-mysterie
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Kinderrechtenmemory online 
met tekeningen én titels.

Kinderrechtenmemory op papier
met tekeningen én titels.

Per twee kennismaken met 
de verschillende kinderrechten.

Tekenspel rond stereotypen 
en vooroordelen.

Activiteit rond verschillende 
gezinssituaties in de klas en 
daarbuiten.

Inleefspel: wat betekent het om 
wel of niet gebruik te kunnen 
maken van je kinderrechten?

Mens en 
maatschappij

Kinderrechten-
memory 
(traditioneel)

Speeddate

Cultionary

Nergens beter 
dan thuis ...?

Een rechtje meer 
of minder

Kinderrechten-
memory 
(digitaal)
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Spel om gelijkenissen en verschillen  
te ontdekken tussen kinderen in  
de klas en daarbuiten.

Hoe gaan wij om met water? 
Wat kan anders of beter? We zetten 
een eigen watercampagne op.

Inleefspel over voedselverdeling  
in de wereld.

Quiz over waterverbruik bij ons  
en in de rest van de wereld. 

Quiz over gezondheid.

Inleefspel over de eigen  
stereotypen en vooroordelen  
en hoe hiermee om te gaan

Wild van water

Aan tafel!

De woelige 
waterquiz

Op je gezondheid

Ik ga op reis 
en ik neem mee

Ik ook?
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ingrediënten

Materialen

Kinderrechtentekeningen
Afbeeldingen

Kaartjes

Presentaties
URL’s

Audio’s

Digitale oefeningen Lesf iches

Documenten
Werkbladen

Video’s

Interactieve
digitale oefeningen

www.unicef.be/leerkrachten
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 www.unicef.be/bordvolkinderrechten


