sam OPDRACHT 1
sam

Tijdsduur: 15 min. Werkvorm: klassikaal Kinderrecht: het recht op

.lUNIOR

een eigen mening / het recht om jezelf te zijn.

1. Bekijk de filmpjes 'Hajar vanuit het Binnenhof' en
'Kinderburgemeesters en kindvluchtelingen' op samsam.net
2. Wat viel de kinderen op na het zien van de filmpjes? Is de rol

van een kinderburgemeester belangrijk? Waarom? Wie wil er
kinderburgemeester zijn? Wat zou je dan doen of willen veranderen?
Hoe zou je dat aanpakken?

3. Tijd over? Bekijk het filmpje 'Merlijn en Shai zitten op een

democratische school'. Wat valt de leerlingen op? Wie zou naar een
democratische school willen? Waarom wel/niet?

Kijk op samsam.net
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De baas?
Dat ben ik.

OPDRACHT 2
WERKBLAD: WIE IS DE BAAS IN HUIS?
Tijdsduur: 15 min. Werkvorm: individueel
Kinderrecht: het recht op een eigen mening / het recht op spel.

BEGIN HIER

Lees het interview met Divina (12) uit Kameroen. Zij mag thuis
zeggen wat ze vindt.
Wie is bij jou thuis de baas? Is dat altijd dezelfde persoon? Waarover
mag jij meepraten of beslissen? Kruis aan.

vader
(of verzorger)

Wie beslist?

moeder
(of verzorger)

ik

samen

Wat we ’s avonds eten.
Waar we op vakantie gaan.
Wanneer ik mag gamen of tv-kijken.
Welke kleren ik draag.
Wat ik van mijn zakgeld koop.
Welke sport of hobby ik doe.
Hoe laat ik naar bed moet.
Naar welke school ik ga.
Welke films ik mag zien.
Met wie ik speel.

Wat vind je van de manier waarop jullie thuis beslissen?
Zou jij dingen anders willen?

BEDENK HET

Stel je voor: jíj bent voor één dag thuis de baas. Je mag alles zelf beslissen!
Wat ga je doen, of juist niet? Welke dingen die je ouders/verzorgers
normaal doen, doe jij? En wat mogen je ouders wel of niet van jou?

FILM HET

Maak een filmpje van jouw dag. Post het op
Instagram en tag samsam_magazine

Kijk op samsam.net

Ik zie geen
probleem.

OPDRACHT 3
WERKBLAD: DOE-HET-ZELF!

Tijdsduur: 20 min. (exclusief de uitvoering van het plan) Werkvorm: in groepjes
Kinderrecht: het recht op een eigen mening / het recht op spel.

BEGIN HIER

Bekijk op samsam.net het filmpje over Antony (12) in Venezuela.
Hij maakt met zijn vrienden de buurt schoon. Regeringen kunnen niet
alle problemen oplossen. Daarom is het fijn als mensen zelf goede
ideeën hebben.

PLAN MAKEN

Is er iets dat beter of anders kan rondom jouw school?
Wat kunnen jullie daar zelf aan doen? Maak met een groepje een plan.
Denk bijvoorbeeld aan:
weinig ruimte om te spelen

weinig groen

zwerfafval

pesten

gevaarlijk verkeer

iets anders:

Tip: Je kunt ook tekenen op een apart vel!
1. Wat is het probleem?
2. Hoe gaan jullie het
oplossen?
3. Wat hebben jullie nodig?

4. Wie helpt jullie?

5. Waar gaan jullie het doen?
6. Wanneer gaan jullie het
doen?
7. Wat los je op? Waarom is
jullie plan belangrijk?

ACTIE!

Kijk op samsam.net

Plan gemaakt? Verdeel nu de taken en ga aan de slag!
Maak een filmpje van jullie actie. Deel het via Instagram
en tag samsam_magazine

