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Oefening 1
Kortverhaal De nieuwsbrief
Trots keek ze naar haar nieuwe portretfoto. Dat had de fotograaf netjes gedaan, moest ze toegeven.
Geen rimpeltje of grijze haar te bespeuren. En haar statige houding en vastberaden blik straalden
duidelijk gezag uit. Zo wist iedereen meteen weer wie op school de plak zwaaide: zij, mevrouw
Dwingenen! En wat zou haar gezicht mooi uitkomen op de grote posters die ze in elk klaslokaal zou
laten ophangen. Met één klik op de muisknop plakte ze de foto op elke pagina van de nieuwsbrief
waaraan ze al de hele ochtend gewerkt had.
De bel ging: het schrille geluid hield net iets te lang aan, alsof het wilde zeggen: de pauze heeft nu
écht wel lang genoeg geduurd; terug aan het werk.
Mevrouw Dwingenen stond even op van haar bureau en liep naar het raam. Ze liet haar blik over
de speelplaats glijden: de leerlingen liepen stilzwijgend in het gelid, de leerkrachten marcheerden
haast synchroon richting hun lokalen, de opzichter hield alles en iedereen nauwlettend in de
gaten. De stilte leek haast oorverdovend. Plots: een giechel, nauwelijks hoorbaar … ‘Wie was dat?’
snauwde de opzichter. Geen reactie. Hij beende naar een groepje leerlingen en keek hen één
voor één aan. ‘Wie!?’ brulde hij. Opnieuw geen reactie. Eentje herschikte nerveus de das van zijn
uniform. Een andere friemelde met zijn bril. Eentje had zijn blik strak naar de grond gericht.
‘Naar mevrouw Dwingenen, jij!’ snauwde hij tegen de jongen.
‘Maar ik heb niks …’
‘Zwijgen!’ foeterde de opzichter en hij wees met zijn vinger in de richting van het kantoor van
de directrice.
Vanachter haar bureau bekeek Mevrouw Dwingenen de leerling die schoorvoetend binnenkwam:
het zweet parelde op zijn voorhoofd en hij wrong ongemakkelijk met zijn handen.
Goed zo, dacht ze. Er speelde een glimlach om haar lippen.
‘Je kent de regels’, zei ze streng terwijl ze haar armen kruiste.
‘Ja mevrouw.’
‘Ja mevrouw wie?’
‘Ja mevrouw Dwingenen.’
‘Hoe haal je het in je hoofd om de orde op de speelplaats te verstoren?’
‘Maar mevrouw, ik …’
‘Zwijgen, jongeman! Je weet dat ik geen tegenspraak duld. En bovendien heeft de opzichter jou
aangewezen. Daar valt dus niks tegenin te brengen.’
De jongen keek naar de grond. Zijn benen trilden. Zag ze daar een traan in zijn ooghoek?
‘Je weet wat de gevolgen zijn als je de regels overtreedt, toch?’
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De jongen slikte. Mevrouw Dwingenen wachtte even voor ze de pijnlijke stilte doorbrak:
‘Een schorsing van twee dagen.’
‘Maar ik …’
‘DRIE dagen’, zei ze streng.
Opnieuw een pijnlijke stilte.
‘Je mag gaan’, zei ze. ‘En ik mag hopen dat ik je de rest van het schooljaar niet meer op mijn
kantoor moet zien.’
Ze zag hoe de jongen zijn handen balde tot vuisten. Hij keek haar nu recht in de ogen met een blik
die afschuw verried. Even dacht ze dat hij haar opnieuw zou proberen tegen te spreken, maar toen
wendde hij zijn blik af, liet zijn schouders hangen en droop gelaten af.
Gelukkig heb ik de leerlingenraad en de ouderraad vorig jaar afgeschaft, dacht ze.
Anders zouden die zeker problemen maken over dit incident. En de leerlingenkrant mocht sinds
vorig jaar ook niet meer verschijnen, dus daar had ze ook niets van te vrezen. Ze liep terug naar haar
bureau en keek naar de nieuwsbrief op haar scherm. Hij was bijna klaar. Alweer een pareltje, vond
ze. Niks dan positieve berichten, daar had ze voor gezorgd.
Over de anonieme klachtenbrieven die ze ontvangen had over haar zogenaamde schrikbewind,
stond er natuurlijk niets in de nieuwsbrief. Ze had haar secretariaat de opdracht gegeven om uit te
zoeken van wie die brieven konden zijn. Als ze wist wie het lef had om haar die brieven te sturen,
dan zou ze wel voor een gepaste afrekening zorgen.
Met een nablijven, bijvoorbeeld. Of een nul voor de volgende toets. Ik zal ze weleens laten voelen
dat met mij niet te sollen valt, dacht ze. Dat had haar voorganger aan den lijve ondervonden: die
had ze het leven zo zuur gemaakt, dat hij er de brui aan had gegeven.
En toen lag de weg open voor haar, natuurlijk. Tijdens de sollicitatie had ze al haar charmes in de
strijd gegooid en een enveloppe met geld had de examenvoorzitter helemaal over de streep
getrokken.
‘ALLEN VOOR EEN’, typte ze onderaan de nieuwsbrief.
Voldaan klikte ze op verzenden.

OPDRACHT
•
•
•
•
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Zou je graag leerling op deze school zijn? Waarom wel of niet?
Welke negatieve/positieve elementen vind je in dit verhaal terug?
Welke voorstellen zou je doen voor een beter schoolbeleid?
Bespreek je voorstellen met je klasgenoten.

Oefening 2
Democratie doorheen de geschiedenis
Leestekst
Democratie bestaat nog niet zo heel lang.
In de middeleeuwen had de koning en de adel het voor het
zeggen en had de kerk heel veel macht. De vorsten en hun
leenheren bestuurden hun gebieden zoals zij dat wensten,
zonder rekening te houden met de mensen die er woonden.
Een heel kleine groep rijke mensen had dus de macht over
een heel grote groep arme, werkende boeren.

Kies een
bijpassende
illustratie.

Langzaamaan ontstonden er steden met ambachtslieden en
handelaars, zoals bakkers, smeden, kleermakers, laken
handelaars, die steeds rijker werden. Deze burgers hadden wel geld, maar geen politieke
macht. De heer of de koning bestuurde nog steeds alleen en besliste over oorlog of vrede en
over belastingen. Hoe rijker de steden werden, hoe meer belastingen ze moesten betalen.
Daar kwam heibel van. De burgers in de steden verzetten zich tegen de alleenheersers.
Ze wilden geen belastingen betalen zonder dat ze ook iets te zeggen hadden. Zo moesten
de koning en de heren uiteindelijk toegeven en voortaan overleggen en onderhandelen over
belastingen. Bij ons moest de hertog van Brabant in 1356 beloven dat hij voortaan eerst met
de steden, de adel en de geestelijkheid zou onderhandelen voor hij nieuwe belastingen zou
heffen. Tegen de 18e eeuw was er een belangrijke groep rijke en machtige handelaars die ook
politieke macht hadden. Maar nog steeds was er een heel grote groep armen die helemaal
niets te zeggen had.
In de 19e eeuw veranderde de samenleving: producten werden niet langer op kleine
schaal thuis gemaakt en daarna verhandeld. Ze werden voortaan in grote hoeveelheden
geproduceerd in fabrieken. Arme boeren werden arme fabrieksarbeiders, dicht opeengepakt
in de steden. De fabriekseigenaars verdienden veel geld en hadden macht.
Ze waren vertegenwoordigd in het parlement en bepaalden de regels.
Het overgrote deel van de bevolking – de boeren, de arbeiders – had geen inspraak en
geen stemrecht. Vrouwen al helemaal niet. Wie aan de macht was -rijke mannen- deed er
alles aan om die macht te behouden.

Kies een
bijpassende
illustratie.

Zo gold in de 19de eeuw het cijnskiesrecht. Cijns is
belasting. Alleen mannen die cijns betaalden hadden
stemrecht. In België was dat minder dan 2% van
de bevolking. Tegen die ongelijkheid werd een
harde strijd gevoerd. Vooral de socialisten voerden
strijd voor het algemeen stemrecht en de prille
vrouwenbeweging voor vrouwenstemrecht.
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In 1893 werd het cijnskiesrecht vervangen door
een systeem dat nog steeds ongelijk was: alle
mannen vanaf 25 jaar mochten gaan stemmen
maar wie veel belastingen betaalde en een
diploma kon voorleggen, kreeg extra stemmen.
Dat was het meervoudig stemrecht.
Na de Eerste Wereldoorlog werd dan het
enkelvoudig stemrecht ingevoerd: één stem voor
iedere volwassen man.

Kies een
bijpassende
illustratie.

Pas in 1948 mochten vrouwen gaan stemmen voor het parlement. In 1981 was het de beurt
aan jongeren vanaf 18 jaar en sinds 2004 kunnen buitenlanders hun stem uitbrengen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen.
Het duurde vele eeuwen en er moest hard gestreden worden voor (bijna) alle groepen in de
samenleving mee mochten beslissen over de regels en het bestuur.

OPDRACHT
Download de oefening op www.dekrachtvanjestem.be/bij-u-in-de-klas/lespakketten-en-educatiefmateriaal. Maak een mooie lay-out van de tekst en zoek bijpassende afbeeldingen op internet. Je
kunt je laten inspireren door de illustraties hieronder of andere beelden zoeken.
Maak een lijst van je illustraties met de bron en geef een woordje uitleg over de betekenis van
de illustratie.
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Oefening 3
Stripfragmenten
Bekijk deze stripfragmenten en schrijf naast elk fragment waarom de gebeurtenissen niet
democratisch zijn.

Fragment 1 • Maus, vertelling van een overlevende

Uit ‘Maus, vertelling van een
overlevende’. Art Spiegelman
beschreef de Jodenvervolging
in een stripverhaal waarin hij de
Joden voorstelt als muizen, de
nazi’s als katten en de Polen als
varkens. Art Spiegelman is in 1948
geboren in Stockholm als zoon
van de Poolse Joden Vladek en
Anna Spiegelman. Hij vertelt ons
het verhaal van de Holocaust en
transformeert Duitsland tot een
monsterlijke muizenval.

Art Spiegelman, Maus, vertellingen van een overlevende, uitgegeven bij De Harmonie.

Niet democratisch omdat:
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Fragment 2 • De dictator van San Doremi
In ‘De dictator van San Doremi’ wordt de oude Alfredo Tranquila opzijgezet door zijn neef
Julio Agosto.

Uit ‘De avonturen van Piet Pienter en Bert Bibber’, uitgegeven bij Standaard Uitgeverij.

Niet democratisch omdat:
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Fragment 3 • De Lotelingen

Uit ‘De Lotelingen’, uit de reeks Bakelandt van Hector Leemans, uitgegeven bij Standaard Uitgeverij.

Niet democratisch omdat:
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Fragment 4 • De Matras van Madras

In dit fragment verzeilt Nero weer eens in een hachelijke situatie.
Uit ‘De matras van Madras’, een album in de reeks ‘De avonturen van Nero en Co’ van Marc Sleen,
uitgegeven bij Standaard Uitgeverij.

Niet democratisch omdat:
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Fragment 5 • De Gierenclub

De Gierenclub is een striproman van journalist Rudi Vranckx en tekenaar
Caryl Strzelecki. De roman gaat over de conflicten, angsten en pijn,
obsessies zelfs, die Rudi Vranckx ervoer terwijl hij de revolutie in de
Arabische wereld op beeld vastlegde. Uitgegeven door De Bezige Bij.

Niet democratisch omdat:
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Oefening 4
Vul de verkiezingskalender in
De burgers die gaan stemmen, geven macht aan de politici die ze verkiezen. Maar die macht is
slechts tijdelijk. De wet bepaalt om de hoeveel jaar er opnieuw verkiezingen moeten plaatsvinden.
In een democratisch land is er geen sprake van dat verkiezingen zouden uitgesteld worden en dat
machthebbers langer aanblijven. In niet-democratische landen zie je dat wel vaak gebeuren.
Zoek op wanneer de laatste verkiezingen waren voor de verschillende besturen en vul de kalender
aan tot in 2030.
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Oefening 5
Flosj ontdekt het Vlaams Parlement
Surf naar www.dekrachtvanjestem.be/games en beantwoord de vraagjes.

1

Wat zijn verkiezingen?

Waarvoor dient dit bord?

Wat doet de persoon achter het gordijn?
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2

Wat is een politieke partij?

De 4 volksvertegenwoordigers in de cirkel hebben
dezelfde ideeën over hoe ze willen besturen.

Ze zitten samen in dezelfde

Kan één partij alleen beslissingen nemen in het
Vlaams Parlement? Waarom wel? Waarom niet?

Welke politieke partijen ken je?
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3

Wat is het Vlaams Parlement?

Kinderen en jongeren kunnen geen voorstellen doen voor een decreet ( = Vlaamse wet).
Wie kan dat wel?
De ________________________________________ en de _________________________________________
Kan het Vlaams Parlement beslissen om het leger af te schaffen?
Omcirkel het juiste antwoord en leg ook uit waarom wel of waarom niet.

JA

NEEN

Omdat

4

Wat is de Vlaamse Regering?

Wie zijn deze mensen?

Met hoeveel mogen ze ten hoogste zijn?

Hoe heet de baas van deze groep?

Waarom komen ze naar het Vlaams Parlement?
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5

Wat is een Vlaamse volksvertegenwoordiger?

Vul aan.
Dit zijn 2 volksvertegenwoordigers.
In totaal zijn ze met __________________ (hoeveel?)
in het Vlaams Parlement.

6

Wat is een commissie?

Het is moeilijk om met 124 mensen samen alles te bespreken.
Hoe heeft het Vlaams Parlement dat opgelost?
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7

Wat is een plenaire vergadering?

Welke vergadering zie je op de tekening?

Wat betekent het woord plenair?

Duid op de tekening aan met kleur:

•
•
•
•
•
•
•
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Kleur de publiekstribune geel
Kleur de plaats van de voorzitter donkergroen
Kleur de plaatsen van de ministers rood
Kleur het stembord lichtblauw
Kleur de plaatsen van de journalisten lichtgroen
Kleur de plaatsen van de verslaggevers donkerblauw
Kleur de plaatsen van de volksvertegenwoordigers paars

Oefening 6
Puzzel België
Welk deel van België herken je? Tip: we zijn op zoek naar de gemeenschappen en de gewesten.
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Oefening 7
Artikel 1 van de Grondwet
Het eerste artikel in onze Grondwet gaat over de organisatie van de staat. Er staat “België is een
federale Staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten.”
Dat wil zeggen dat er verschillende gebieden zijn, die elk hun eigen bestuur hebben.
Maar die gebieden werken ook samen en er is ook een bestuur voor het hele land.
De federale overheid houdt zich bezig met zaken voor heel België. Dat is bijvoorbeeld het buitenlands
beleid (bv. de ambassades), het leger, de justitie (gevangenissen), de sociale zekerheid (pensioenen).

Drie

Hiernaast vind je een kaart van
de drie gewesten en een kaart van
de drie gemeenschappen in België.
Vul de titel boven de kaartjes aan en geef
de figuren een tekstje in de tekstballon,
waardoor de betekenis van gewesten en
gemeenschappen duidelijk wordt.
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In België zijn er drie officiële talen: Nederlands, Frans en Duits. Daarom is België ingedeeld in
drie gemeenschappen: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige
Gemeenschap. Elke gemeenschap beslist zelf over zaken zoals onderwijs en cultuur.
België is ook ingedeeld in drie gewesten: het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De gewesten beslissen zelf over hun grondgebied, de wegen die
daar worden aangelegd, het leefmilieu, de natuur, de economie,… .

Drie
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Oefening 8
Symbolen
We hebben in Vlaanderen vier officiële symbolen: de vlag, het volkslied, de feestdag 11 juli en het
wapenschild. Elk van die symbolen heeft een rijke geschiedenis. Voer een onderzoek naar het
ontstaan en de symboliek van het Vlaamse wapenschild en vul de infographic aan.
De richtvragen helpen je op weg.

Het Vlaamse wapenschild
Een ________________ tong en klauwen
Welke kleur hebben de tong en de klauwen?

Een ______________ schild
Welke kleur heeft het schild?

Een _________ , _________ leeuw

Welke kleur heeft de leeuw?
Welke houding neemt de leeuw aan?

Een korte geschiedenis van de leeuw
Vanaf de 10e eeuw duiken dieren op, op de wapenschilden van koningen, heren en ridders.
Op riddertoernooien en op het slagveld waren edelen in helm en harnas volledig onherkenbaar,
tenzij zij zich onderscheidden met een wapenschild. De wapenschilden werden ook gebruikt om
aan te geven bij welke heer men hoorde.
Uiteraard gebruikten de ridders hiervoor dappere dieren. Ze hadden echter een beperkte kennis
over exotische diersoorten en kenden niet altijd het verschil tussen luipaarden, panters of leeuwen.
De afbeeldingen op de schilden waren ook niet waarheidsgetrouw, zodat het niet altijd duidelijk was
welk dier precies afgebeeld werd.
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De klimmende leeuw is het teken bij uitstek van de christelijke ridder. Hij staat reeds in 1162 op het
ruiterzegel van graaf Filips van den Elzas. Tijdens de Guldensporenslag in 1302 werden aanhangers
van de Graaf van Vlaanderen ‘Liebaerts’ genoemd, een naam die duidelijk verwijst naar luipaard.
De ‘Vlaamse leeuw’ lijkt oorspronkelijk evengoed een luipaard te kunnen zijn. Maar in de 13 eeuw
werden de dieren op de wapenschilden algemeen als ‘leeuwen’ benoemd, dus ook de Vlaamse.
De leeuwenfiguur in het wapen van de graven van Vlaanderen evolueerde in de loop van de
negentiende eeuw tot het symbool van de Vlaamse beweging en van de Vlaamse ontvoogding,
onder meer door het boek van Hendrik Conscience ‘De Leeuw van Vlaanderen’.
In 1991 werd het wapen met de leeuw officieel het symbool van de Vlaamse Gemeenschap.

Wapenschild met dieren

•

Waarom gebruikte men oorspronkelijk wapenschilden?

•

Sinds wanneer staan er dieren afgebeeld op wapenschilden? Waarom?

•

Welke dieren gebruikte men? Waarom?

•

Was het altijd duidelijk over welk dier het precies ging? Waarom (niet)?

Vlaams symbool

•

Hoe werden tijdens de Guldensporenslag (1302) de aanhangers van de Graaf van
Vlaanderen genoemd?

•

Naar welk dier verwijst die naam?

•

Waarom spreken we nu dan van ‘de Vlaamse leeuw’?

Verkiezingen 2019
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Een wapenschild voor de klas?
Elke inwoner, vereniging of instelling van de Vlaamse gemeenschap kan bij de Vlaamse Heraldische
Dienst een aanvraag indienen voor de registratie van een eigen wapenschild. De stijl, de kleuren,
de figuren, de spreuk … vertellen meestal iets meer over het karakter, de levensvisie, het beroep,
de afkomst van de persoon of de organisatie.
Denk samen na over een wapenschild voor de klas. Welke kleuren gebruiken jullie? Welk dier of
welke figuren komen erop? Hebben jullie een passende slogan?
Maak hieronder een schets van jullie eigen wapenschild.

Inspiratie
opdoen?
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Grasduin dan eens in de databank met alle officieel vastgestelde wapen en vlaggen
in Vlaanderen. Het zijn er meer dan 800! (heraldiek.onroerenderfgoed.be)

Oefening 9
Ziehier, de Vlaamse Regering
•
•
•
•

Wie zetelt er in de huidige Vlaamse Regering?
Maak met de hele klas een fotocollage van de huidige Vlaamse ministers.
Zoek bij elk van hen ook foto’s of afbeeldingen die verwijzen naar zijn/haar bevoegdheden.
Hang de collage op in jullie klaslokaal.
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Oefening 10
Wie zijn de Vlaamse volksvertegenwoordigers?
Parlementsleden worden ook volksvertegenwoordigers genoemd: ze vertegenwoordigen het volk in
het parlement. In een ideale wereld is die vertegenwoordiging een afspiegeling van de samenleving.
Maar is dat ook zo?

Ga na hoe het Vlaams Parlement is samengesteld
Surf
naar

www.vlaamsparlement.be > Volksvertegenwoordigers. Klik door naar je eigen
kieskring. Bekijk alle volksvertegenwoordigers uit je kieskring en turf volgende
kenmerken:

Geslacht

Man

Vrouw

Ander
kenmerk

Leeftijd

<30

30-50

>50

Kieskring:
Hoeveel volksvertegenwoordigers telt deze kieskring in totaal?
Hoeveel procent van de volksvertegenwoordigers …

•
•
•
•
•

zijn mannen?
zijn vrouwen?
zijn jonger dan 30?
zijn tussen 30 en 50?
zijn ouder dan 50?

Zijn de verhoudingen in evenwicht?
Conclusie:

Noteer in de laatste kolom van de tabel nog een derde persoonskenmerk dat je belangrijk vindt en
zoek ook daarover informatie. Bereken voor dit kenmerk ook de verhoudingen in jouw kieskring.
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Ken je kandidaten
De parlementsleden uit jouw kieskring vertegenwoordigen … jou. Het loont dus de moeite om
kennis te maken met de kandidaten die jou willen vertegenwoordigen als ze verkozen raken. Bekijk
de verkiezingspropaganda (flyers, folders, filmpjes, affiches) en kies drie kandidaten over wie je
meer wilt weten. Gebruik internet om nog meer te weten te komen.

TIP
De meeste kandidaten hebben een persoonlijke website en/of
sociale media accounts.

Naam

Partij
Waarom heeft de
kandidaat voor deze
partij gekozen?
Ideeën van de
kandidaat die je
goed vindt.
Ideeën van de
kandidaat waar je het
niet mee eens bent.
Meest verrassende
voorstel van
de kandidaat?
Wat zijn volgens jou
de sterke punten van
de kandidaat?
Wat zijn volgens jou
de zwakke punten
van de kandidaat?

Conclusie?

Kies 1 kandidaat en stel hem/haar op een originele manier voor aan de andere leerlingen in je klas.

Verkiezingen 2019
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Oefening 11
Wat kies jij?
Hebben jullie voor je klas of school voorstellen om dingen beter te laten verlopen?
Zijn er zaken die jullie graag willen realiseren?
Maak vier partijen, stel een programma op, voer een campagne om je medeleerlingen te overtuigen
en organiseer verkiezingen!

STEMBILJET

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Partijkaarten

PESTEN
IS LAF!

Pesten? Nee, dank je!

School is cool!

Veilig op school en
in het verkeer

School door een groene bril

Verkiezingen 2019
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Veilig op school en
in het verkeer

Programmapunten:

32
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•

We dragen fluohesjes om naar en van
school te komen.

•

We dragen een helm als we met de fiets
naar school komen.

•

We vragen onze ouders om te
carpoolen naar school.

•

We stellen een ‘verkeersagent’ aan om
veilig over te kunnen steken.

•

We houden fietscontroles.

•

…

Pesten? Nee, dank je!

Programmapunten:

•

We lachen niemand uit.

•

We hebben respect voor elkaar.

•

We komen op voor wie gepest wordt.

•

We werken samen.

•

We richten een anti-pestploeg op.

•

…

School door een groene bril

School is cool!

Programmapunten:

Programmapunten:

•

We vermijden afval.

•

We maken onze klas gezellig.

•

Teams van leerlingen ruimen de
speelplaats op.

•

We willen een ontspanningsruimte
op school.

•

We leggen een groentetuin aan
op school.

•

We beslissen samen welke posters in
onze klas opgehangen worden.

•

We komen met de fiets naar school.

•

We mogen muziek spelen in de pauzes.

•

We doen meer sport op school.

•

•

…

We mogen zelf voorstellen doen voor
de leerstof.

Oefening 12
Verkiezingspropaganda ontleed
Tijdens de verkiezingsperiode zit er heel wat verkiezingspropaganda in de brievenbussen.
Geen probleem dus om aan materiaal te geraken. Verzamel gedurende een week verkiezingsfolders
en -affiches.
Kies individueel of met een groepje leerlingen één verkiezingsaffiche of –folder van een politieke partij
en analyseer de folder of affiche op basis van het volgende observatieschema:

Observatie
Algemeen
• Vind je in deze politieke affiche/folder informatie over programmapunten van de partij?
• Over welke programmapunten?
Het totaalbeeld van de affiche/folder
• Bij een affiche/folder is niet alleen de tekst belangrijk maar ook het totaalbeeld.
Wat is de eerste indruk die deze affiche/folder op jou maakt?
Grafische elementen
• Hoe is de affiche/folder opgemaakt? Wat trekt jouw aandacht?
Welk element neemt de meeste plaats in: tekst, tekening, logo, slogans, foto’s,
of een ander element?
• Welke kleuren worden gebruikt?
• Waarom deze kleuren?
• Welke woorden of stukken tekst worden op de affiche/ folder benadrukt en hoe gebeurt dat: met
hoofdletters, vetdruk, cursivering, verschillende lettertypes of met iets anders?
Tekst/beeld
• Analyseer het verband tussen tekst en beeld: voegt de tekst iets toe aan het beeld of omgekeerd?
• Hoe probeert men de kiezer vooral te overtuigen: met beeld, met tekst of met beide?
Publiek
• Tot wie richt deze affiche/folder zich vooral? Welk publiek wordt erdoor aangesproken?
Inhoud/boodschap
• Welke maatschappelijke problemen worden in deze affiche/ folder besproken?
• Worden er oplossingen voorgesteld?
• Welke oplossingen worden er geboden?
Alles kan beter
• Wat zou jij aan deze affiche/folder veranderen om de boodschap beter te doen uitkomen
Samengevat
• Denk je dat deze affiche/ folder een invloed zou hebben op jouw stemgedrag?
• Waarom wel?
• Waarom niet?
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Oefening 13
Kieskringen en partijen
Hieronder vind je het kaartje van Vlaanderen en Brussel. Voor het Vlaams Parlement zijn er
6 kieskringen, die overeenkomen met de vijf provincies en Brussel. Kleur je eigen kieskring in.
Schrijf op hoeveel zetels er voor jouw kieskring in het Vlaams Parlement zijn.
Noteer in de tabel hiernaast de namen van de partijen die in jouw kieskring opkomen en van hun
lijsttrekker. Zet het logo van elke partij en een foto van de lijsttrekker in de tabel.

Aantal zetels in het Vlaams Parlement voor de kieskring __________________ := ___________________
In de brochure kun je lezen dat de politieke partijen verschillende standpunten hebben over
meerdere thema’s.
Je vindt verschillen in standpunten over:

•
•
•
•
•

de economie
het communautaire thema
het milieu
de immigratie
de waarden die belangrijk zijn in de samenleving

Bekijk opnieuw de verkiezingspropaganda die je voor oefening 12 hebt verzameld. Noteer in de tabel
welk(e) thema(‘s) je het meest terugvindt in de verkiezingspropaganda van elke partij.
Bespreek klassikaal.
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Lijst

1

2

3

4

5

...

Logo

Naam Partij

Naam
Lijsttrekker

Foto

Belangrijk(e)
thema(‘s)
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Oefening 14
Inspraak in je omgeving
Bespreek de volgende situaties. Met welke factoren moet je allemaal rekening houden?
Hoe zou jij de situatie aanpakken?

Situatie 1
Binnen een gezin zijn er regelmatig verschillende meningen over allerlei zaken. Je kunt van mening
verschillen met je ouders of broers en zussen. Hier volgt een aantal voorbeelden, kies er één uit:
kleren kiezen en kopen, de vakantie plannen, familiebezoek, gebruik van je smartphone... Beeld de
discussie uit die aan die beslissing voorafgaat en hoe die beslissing wordt genomen.

Situatie 2
Op school of in de vereniging waar je lid van bent (sportclub, jeugdbeweging, tekenschool,...) zit een
kind dat door zijn houding de hele sfeer verpest. Hoe reageer je op het gedrag van dat kind? Wat zul
jij doen om aan die houding iets te veranderen?

Situatie 3
Dit weekend trek je er een dag op uit met een groepje vrienden. Jij wil graag gaan lasershooten, maar
je vriend wil liever naar de film en je vriendin wil het liefst gewoon rondhangen in de stad. Wie beslist?

Situatie 4
De speelplaats van jouw school is een kale, grijze plek. Heel wat leerlingen zouden daar graag veran
dering in brengen. Hoe ga je te werk? Wie spreek je aan? Met welke voorstellen ga je aan de slag?

Situatie 5
Jij gaat met de fiets naar school en je merkt dagelijks dat er een aantal gevaarlijke punten zijn. Bij wie
klop je aan om je mening hierover te geven? Op welke manier kun je jouw mening kracht bijzetten?
Hoe ga je te werk?
Beschrijf nog één andere situatie in je eigen omgeving die je wil verbeteren.

•
•
•
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Formuleer het eindresultaat dat je wil bereiken.
Noteer één concrete actie die je daartoe gaat ondernemen.
Welke mensen of instanties kun/moet je betrekken?

Oefening 15
Inspraak op school
Breng jullie ideeën, knelpunten en suggesties over de school in kaart. Je kunt daarvoor op
verschillende manieren tewerkgaan.

Werkwijze 1
tekenen
Trek een lijn in het midden van een blad. Bovenaan komt een tekening die gaat over ‘Wat vind ik
leuk… op school/in de klas/op de speelplaats…?’ Onderaan over ‘Wat vind ik niet leuk… op school/in
de klas/op de speelplaats…?’

Werkwijze 2
fotojacht en rondgang
Breng je voorstellen in kaart door in de school rond te lopen en te fotograferen wat jullie als een
probleem ervaren, wat jullie ideeën en voorstellen voor verandering zijn. Fotografeer ook de plaatsen
op school die jullie heel belangrijk vinden.

Werkwijze 3
de leerlingenraad
Het is heel moeilijk om met alle leerlingen samen tot een beslissing te komen. Daarvoor is een
leerlingenraad zeer geschikt. Geef een antwoord op de vragen in de tabel en schrijf daarnaast
mogelijke ideeën om te verbeteren.

Ja/neen

Verbeterpunten

Is er in jouw school een
leerlingenraad?

Wie zit er in de leerlingenraad?
Hoe worden de leden van de
leerlingenraad verkozen?
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Zijn alle leerlingen
vertegenwoordigd?

Op welke manier worden alle
leerlingen geïnformeerd over
de vergaderingen en beslissingen van de leerlingenraad?

Is het duidelijk welke
bevoegdheden de
leerlingenraad heeft?

Hoe gaat de leerlingenraad
tewerk om zijn voorstellen aan
de directie te motiveren?

Welke voorstellen zou je
willen dat de leerlingenraad
bespreekt?
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