
WAT VIND IK IN DEZE LESBRIEF?
Deze vakoverstijgende lesbrief bestaat uit 
drie op elkaar aansluitende lessen. De 
lessenserie kan worden ingekort of uitge-
breid. Hier worden handreikingen voor 
gedaan in de Inspiratielijst achteraan in 
deze lesbrief. 

In het kort:
 � Les 1. Onze School 
De leerlingen kijken met kritisch oog 
naar hun eigen school. Wat gaat goed, 
wat kan beter? Kinderrecht 12 over me-
dezeggenschap van leerlingen staat 
in deze les centraal. De opbrengst van 
deze les is een lijst met tips en tops 
voor de leerlingenraad en/of directie.   

 � Les 2. Laat je karakter zien 
De leerlingen gaan de dialoog aan 
over hun ideale school, aansluitend 
bij wat er in les 1 naar voren kwam. De 
leerlingen maken in teams een muur-
krant over hun ideale school. De teams 
presenteren hun muurkranten aan el-
kaar. Daarna wordt gestemd welk team 
de meest innovatieve ideeën heeft.   

 � Les 3. De scholenverkiezing  
(schoolbreed) 
In deze les worden de beste muur-
kranten van alle klassen gepresenteerd 
aan de hele school. Een jury kiest de 
winnende school met karakter. Er 

wordt bepaald wat de school met de 
ideeën gaat doen, om het karakter van 
de eigen school te versterken. 

U kunt de lessen in projectvorm aan-
bieden en er in (de aanloop naar) de 
School!Week vakoverstijgend aan werken 
in de klas. Er zijn veel mogelijkheden om 
het thema uit te breiden. Daarvoor heb-
ben we ideeën verzameld in de Inspiratie-
lijst aan het einde van deze lesbrief.

VOOR WIE ZIJN DEZE LESSEN?
De lessen zijn voor leerlingen in de 
midden- en bovenbouw van het primair 
onderwijs. Lesideeën voor het voortgezet 
onderwijs en de onderbouw van het pri-
mair onderwijs vindt u in de Inspiratielijst 
aan het einde van deze lesbrief. 

LEERLINGENRAAD
De tips en tops (de opbrengst van les 
1) kunnen belangrijke input zijn voor de 
leerlingenraad. Geef de leerlingenraad 
daarom een actieve rol. Laat de scholen-
verkiezing bijvoorbeeld door de leer-
lingenraad organiseren. Of laat de raad 
meedenken over de vraag wat de school 
met de tips en tops kan doen. 

LESBRIEF: 
ONZE SCHOOL HEEFT KARAKTER!
De School!Week is de jaarlijkse week 
waarin het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs zich in heel 
Nederland op de kaart zet. Het thema 
luidt dit jaar: ‘Openbaar onderwijs 
heeft karakter!’. De School!Week is 
van 18 tot en met 22 maart 2019. 
In deze lessenserie worden leerlingen 
uitgedaagd om vanuit een kritisch-
democratische houding naar het 
openbare, democratische en actief-
pluriforme karakter van hun school 
te kijken. Wat gaat goed, wat kan 
beter? De leerlingen werken in de 
verschillende lesonderdelen toe naar 
een presentatie van hun ideale school: 
een openbare school met karakter!  

BURGERSCHAPSVORMING & 
MENSENRECHTENEDUCATIE
De lessenserie sluit aan bij kinder- en 
mensenrechteneducatie. 
Er wordt aan de volgende vaardigheden 
gewerkt: samenwerken en delen, waar-
deren van diversiteit, actief bijdragen 
aan de samenleving, begrip voor andere 
opvattingen, mening onderbouwen en 
informatie verzamelen en delen. Deze les-
sen dragen bij aan burgerschapsvorming 
en sluiten aan bij het actief-pluriforme en 
democratische karakter van het openbaar 
onderwijs. Er is speciale aandacht voor  
debatteervaardigheden en voor medezeg-
genschap van leerlingen (kinderrecht 12). 

Kerndoelen
Met deze lessenserie werkt u aan:
Nederlands: Kerndoel 1, 2, 3, 4
Oriëntatie op jezelf en de wereld: 
kerndoel 34, 37
Kunstzinnige oriëntatie: kerndoel 55

HULP? 
Voor vragen over deze lessenserie kunt u 
contact opnemen met VOS/ABB. 
ikbenwelkom@vosabb.nl – 0348 405 200 
www.openbaaronderwijs.nu 

mailto:ikbenwelkom@vosabb.nl


de leerlingen dus om goed naar elkaar 
te luisteren en om gezamenlijk tot 
een visie op de school te komen ten 
aanzien van kinderrecht 12: wat gaat 
al goed (top) en wat kan beter (tip)? 
Elk drietal presenteert vervolgens hun 
uiteindelijke lijst met tips en tops aan 
de gehele klas.

Stap 3: Presenteren tips en tops
De drietallen presenteren hun tips en 
tops voor de school. Noteer alle tips en 
tops van de groepjes op het digibord of 
op een groot vel. Op basis hiervan maak 
je samen met de leerlingen een klassi-
kale lijst met tips & tops voor de school. 
Kies twee leerlingen uit die ‘ambassa-
deurs van de klas’ zijn en deze lijst met 
tips en tops mogen overhandigen aan de 
leerlingenraad en/of directie.
Vervolg: De leerlingenraad kan inventari-
seren welke tips en tops er zijn binnenge-
komen en wat zij hier in de praktijk mee 
willen en kunnen doen. Bespreek met de 
leerlingenraad hoe zij dit terugkoppelen 
aan de klassen.  

woordweb over medezeggenschap van 
leerlingen op hun eigen school. Anders 
gezegd: wordt er volgens hen voldoen-
de gehoor gegeven aan kinderrecht 12 
uit het Kinderrechtenverdrag? Hebben 
kinderen een ‘stem’ binnen de school? 
Stimuleer de kinderen om met con-
crete voorbeelden te komen: is er een 
leerlingenraad? Mogen zij meedenken 
over onderwijsinhouden? Loop rond om 
kinderen waar nodig te helpen bij het 
bedenken van voorbeelden. 

b.  Gezamenlijke tips en tops (10-15 min)
 Leerlingen bespreken nu in groepjes 

van 3 leerlingen de woordwebben die 
zij in de vorige stap individueel ge-
maakt hebben. Wat komt overeen en 
waar zitten de verschillen? Zij moeten 
in dit lesonderdeel tot een gezamen-
lijke lijst tips en tops komen. Stimuleer 

Stap 1: Introductie/plenair 
Uitleg wat we in deze les gaan doen (tips 
en tops voor de school bedenken). 
a. Prezi starten. In de prezi zit een filmpje 

van Unicef over kinderrechten. 
 Kijkvraag Welke kinderrechten zijn er? 

Waarom zijn er kinderrechten? Laat de 
leerlingen notities maken tijdens het 
kijken naar het filmpje. 

b. Prezi geeft uitleg Bespreek kinder-
recht 12 (zie tekstvak). Laat leerlingen 
in duo’s bespreken of zij vinden dat zij 
hun mening mogen geven op school 
en of hun mening ook echt gehoord 
wordt. Geef daarna enkele duo’s de 
beurt om hen te laten vertellen wat zij 
besproken hebben.

c. Bespreek plenair welke vormen van 
medezeggenschap er op school zijn. Is 
er een leerlingenraad? Zijn er medi-
atoren? Mag er worden meebeslist 
over bepaalde vraagstukken? Gebruik 
concrete voorbeelden en vragen om 
leerlingen aan het denken te zetten. Bij-
voorbeeld: Mogen leerlingen bepalen 
waar lessen over gaan? Maak een lijstje 
op het bord. Stimuleer de leerlingen 
kritisch te kijken naar hun eigen school. 

Stap 2: Tips en tops voor onze school! - 
werkvorm woordweb
Met de werkvorm woordweb daagt u 
de leerlingen uit om eerst individueel en 
daarna in groepjes vanuit een kritisch-de-
mocratische houding te inventariseren 
wat er op school verbeterd kan worden 
ten aanzien van kinderrecht 12. 
Opbrengst: lijst met bruikbare tips en 
tops voor de leerlingenraad en/of directie. 
Vertel dit ook aan de leerlingen – dat 
stimuleert hen om een mooie lijst tips en 
tops te formuleren. 

Aan de slag! 
a.  Woordweb individueel (10 min)
 Leerlingen maken individueel een 

LES 1. ONZE SCHOOL

Kinderrecht 12: 

Mening van kinderen

Kinderen mogen hun mening 

geven. Zeker als het over henzelf 

gaat. Naar die mening moet 

worden gevraagd en ook echt 

worden geluisterd. De overheid 

moet hiervoor zorgen. 

(Bron: Unicef Nederland)

Kerndoelen
Oriëntatie 
op jezelf en 
de wereld: 
kerndoel 34 
en 37 
Nederlands: 
kerndoel 1, 2 
en 3

DOEL EN OMSCHRIJVING
In deze les worden de leerlingen uitgedaagd om vanuit een kritisch-democratische 
houding een visie te vormen op de school. Ze leren wat kinderrechten zijn, dat deze 
vastgelegd zijn in het Kinderrechtenverdrag en dat kinderrecht 12 specifiek ingaat 
op de eigen mening van kinderen. Ze worden uitgedaagd te onderzoeken in hoeverre 
kinderrecht 12 terug te vinden is in de praktijk van hun openbare school. Ze formuleren 
tips en tops voor de leerlingenraad en/of directie van de school.

Tijdsduur
Circa 60 minuten

Type activiteit
Plenair, individuele opdracht woordweb en 
coöperatieve werkvorm 

Benodigdheden
 � Prezi les 1. Downloaden via 
 � www.openbaaronderwijs.nu/downloads/ 
lesmateriaal. Bekijk deze vooraf. 

 � A4’tjes voor woordweb
 � stiften/pennen

http://www.openbaaronderwijs.nu/downloads/lesmateriaal
http://www.openbaaronderwijs.nu/downloads/lesmateriaal


Stap 2 - Coöperatieve werkvormen: 
placemat & muurkrant 
Maak teams van 4-5 leerlingen. In dit 
team gaan de leerlingen hun ideale 
school ontwerpen. 
A. Werkvorm placemat: ideeën inven-

tariseren (zie tekstvak voor uitleg). 
Het inventariseren van ideeën is heel 
belangrijk, omdat dit de basis is voor 
de muurkrant. Loop rond om de 
groepjes te stimuleren en indien nodig 
te voorzien van prikkelende vragen.

Uitleg coöperatieve werkvorm ‘placemat’
Je werkt in groepjes van 4-5 leerlingen. 
Ieder team heeft op A3 de placemat voor 
zich (een leeg vel met in het midden een 
groot rechthoek, zie ‘benodigdheden’ 
voor link naar download). 

 � Individueel: leerlingen schrijven hun 
ideeën op het vel (buiten de recht-
hoek). Tijdsduur: 5 minuten.

ideale school gebeuren? Hoe moet 
deze school eruitzien? Wat voor lessen 
moeten er gegeven worden, en door 
wie? Oftewel: de leerlingen worden 
uitgedaagd een visie te vormen op het 
karakter van hun ideale school!  

 � Prezi: Inhoudelijke toelichting over 
het ontwerpen van de ‘ideale school’. 
In de prezi zijn onder andere de vijf 
deelthema’s verwerkt (zie tekstvak). 

Stap 1 - Introductie / plenair 
 � Terugblik op les 1: kinderrecht 12 
‘mening van kinderen’, tips en tops be-
spreken, is de klassikale lijst met tips en 
tops misschien al gepresenteerd aan 
de leerlingenraad en/of directie?

 � Uitleg wat we in deze les gaan doen. 
We gaan in groepjes onze ideale 
school ontwerpen! Wat moet er 
volgens de leerlingen allemaal in een 

LES 2. EEN SCHOOL MET KARAKTER!

DOEL EN OMSCHRIJVING
In deze les worden de leerlingen uitgedaagd om in groepjes een visie te vormen op hun 
school van de toekomst: een school met karakter! In les 1 hebben leerlingen hun eigen 
school kritisch bekeken. De volgende stap is om samen de ideale school te ontwerpen. 
Deze les bestaat uit twee delen. In deel 1 inventariseren en bespreken leerlingen via 
de coöperatieve werkvorm placemat ideeën ten aanzien van hun ideale school. In het 
tweede deel van de les maken zij in teams een muurkrant over hun ideale school. Tot 
slot presenteren de teams hun ideale school en wordt er gestemd welk groepje de 
meest innovatieve school heeft ontworpen: de school met karakter! Het winnende 
team gaat door naar de schoolbrede verkiezingsronde (les 3). 

Tijdsduur
1,5 à 2 uur (afhankelijk van gemaakte keuzes)

Type activiteit
Plenair + coöperatieve werkvorm 

Benodigdheden
 � placemats op A3-formaat (download de 
placemat hier: www.openbaaronderwijs.nu/
downloads/lesmateriaal); 

 � muurkranten (gekleurde A2-vellen);
 � knutselspullen, lijm, tijdschriften, gekleurd 
papier, stiften etc.

 � elektronische devices (laptops/computers/
chromebooks) waarmee onderzoek gedaan 
kan worden en/of presentaties gemaakt 
kunnen worden.

 � Prezi les 2. Download de Prezi van  
www.openbaaronderwijs.nu/downloads/ 
lesmateriaal.  Bekijk de Prezi vooraf. 

Kerndoelen
Oriëntatie op jezelf en de wereld: 
kerndoel 34 en 37 
Nederlands: kerndoel 1, 2, 3 en 4
Kunstzinnige oriëntatie: kerndoel 55

http://www.openbaaronderwijs.nu/downloads/lesmateriaal);
http://www.openbaaronderwijs.nu/downloads/lesmateriaal);
http://www.openbaaronderwijs.nu/downloads/lesmateriaal
http://www.openbaaronderwijs.nu/downloads/lesmateriaal


B.  Muurkrant maken: de teams voegen 
de geïnventariseerde ideeën samen 
op een muurkrant (gekleurd A2-kar-
ton). Laat de verschillende groepjes 
volledig vrij in hoe zij dit willen doen. 
Bied genoeg materiaal aan, zoals 
computers, stiften, papier, tijdschriften 
en ander beeldend materiaal. Er kan 
op verschillende momenten aan de 
muurkranten worden gewerkt. Stimu-
leer creativiteit en originaliteit. 

Stap 3 Presenteren 
De verschillende teams presenteren hun 
School met karakter (muurkranten of 
digitale presentaties) aan elkaar. Er wordt 

 � Dialoog: de leerlingen proberen tot 
gezamenlijke uitgangspunten voor 
hun school met karakter te komen. 
Dit schrijven ze in de rechthoek in het 
midden van de placemat. Stimuleer 
de leerlingen om goed naar elkaar te 
luisteren, hun mening van argumen-
ten te voorzien en tot gezamenlijke 
uitgangspunten te komen. 

 � Let op: de dialoog over de gezamenlij-
ke uitgangspunten is belangrijk, omdat 
dit de basis is voor de muurkrant die 
de teams hierna gaan maken. Begeleid 
de teams dus actief bij het voeren van 
een open en kritisch dialoog

Vijf deelthema’s ideale school
1.  Hoe ziet een dag eruit? Je komt de school binnen, en dan? Wat gebeurt er allemaal? 

Welke lessen zijn er?
2.  Voor wie is de school? Welke leerlingen? Leeftijden? Op welke manier werkt de school 

samen met de omgeving (ouders, buurtorganisaties, buitenschoolse opvang, sport-
clubs, etc.)

3.  Wat moet een leerling die deze school verlaat ‘in zijn rugzakje hebben’? Welke dingen 
zijn belangrijk op deze school en waaraan wordt veel aandacht gegeven (het ‘profiel’ 
van de school)?

4.  Wie geeft het onderwijs? Is dat de leerkracht? Of is dat breder (nieuwe media, robots, 
skype, bovenbouwleerlingen aan leerlingen in de onderbouw, etc.)?

5.  Hoe zien het schoolgebouw en schoolplein eruit, en waarom? Op welke onderwijsvisie 
is dit gebaseerd? (Vraag 5 sluit aan bij vragen 1 t/m 4).

gestemd (medezeggenschap van leer-
lingen!) wat de meest innovatieve school 
van deze klas is. Het winnende team doet 
mee met de schoolbrede scholenverkie-
zing (zie les 3). 

TIP

LET’S GO DIGITAL! 
Stimuleer de mediawijsheid van de 

leerlingen en laat ze in plaats van een 
muurkrant een digitale presentatie 

(zoals een powerpoint, prezi of sway) 
maken! (Meer uitleg over prezi: 

www.prezi.com, meer uitleg over sway: 
support.office.com (zoek naar ‘sway’). 
Zorg ervoor dat er genoeg elektroni-
sche devices in de klas zijn en dat de 
leerlingen weten hoe ze een digitale 

presentatie moeten maken. Wijd hier 
indien nodig een extra les aan. 

LES 2. vervolg

http://www.prezi.com
http://support.office.com


Wij zijn benieuwd naar de 
scholen met karakter! Deel ze via 
Twitter of Instagram @ikbenwelkom

karakter toont en dus de winnaar is. De 
jury geeft ook feedback op de andere 
ideeën. 

e. Blik op de toekomst (plenaire dialoog 
tussen leerlingenraad, jury en zaal)
• Welke elementen uit de gepresen-

teerde scholen zijn haalbaar? 
• Wat moet er gebeuren om dit te 

realiseren? 
• Welke samenwerking is hiervoor 

nodig? 
• Wat kan de leerlingenraad doen? 
• Komt dit overeen met de tips en 

tops uit les 1? 
• Eventueel korte toelichting door 

directielid en/of leerlingenraad als 
afsluiter.

DOEL EN OMSCHRIJVING
In deze les worden de beste muurkranten van alle klassen gepresenteerd aan de 
hele school en aan een jury. Deze jury kan bijvoorbeeld bestaan uit de directeur, 
afgevaardigden uit de leerlingenraad, een MR-lid etc. Er is ruimte voor dialoog met 
de zaal. De jury beslist welke ‘school met karakter’ wint. De muurkranten kunnen 
daarna worden opgehangen op een centrale plek in de school.

LES 3. DE SCHOLENVERKIEZING 
(SCHOOLBREED)

Tijdsduur
Circa 30 minuten

Type activiteit
Presentaties, plenair (in de aula)  

Voorbereiding
 � De winnende groepjes bereiden hun presentatie 
goed voor;

 � Uitnodigen van ouders, buurt,  
samenwerkingspartners etc.;

 � Benoemen van jury (taak leerlingenraad?);
 � Benoemen en voorbereiden van presentator  
(taak leerlingenraad?);

 � Aula gereedmaken. Benodigde techniek testen 
(foto muurkrant op groot scherm, eventuele  
digitale presentaties klaarzetten, geluid etc);

 � Prijs voor de winnaar, eventueel troostprijs voor 
de overige winnende teams.

De Scholenverkiezing – Stap voor stap 
a. Presentator heet iedereen welkom bij 

de scholenverkiezing. Hij stelt de jury 
en de winnende teams voor aan het pu-
bliek. (Tip: open de verkiezing met het 
School!Week-lied ‘Iedereen is welkom’. 
Zie www.openbaaronderwijs.nu).  

b. De jury geeft een korte inhoudelijke 
toelichting over de beoordelingscri-
teria (bijvoorbeeld het lijstje deelthe-
ma’s uit les 2, creativiteit, presentatie 
etc.)

c. De winnende teams uit de verschillen-
de klassen presenteren hun school 
met karakter!

d. Prijsuitreiking: de jury bepaalt op 
democratische wijze welke school 

Kerndoelen
Oriëntatie op jezelf en de wereld: 
kerndoel 37 
Nederlands: kerndoel 1, 2 en 3
(eventueel ook extra aandacht voor 
argumenteren d.m.v. oefeningen via 
www.debatindeklas.nl)
Kunstzinnige oriëntatie: kerndoel 55

TIP

Zorg ervoor dat de leerlingen vooraf-
gaand aan de presentaties getraind 

worden in het ‘pitchen’ van hun ideale 
school door middel van het gebruiken 
van goed onderbouwde argumenten. 
Gebruik hierbij bijvoorbeeld de werk-

vorm ‘Stop! Waarom?!’ van de website 
Debat in de Klas (www.debatindeklas.nl/ 
oefeningen/stop-waarom/) of gebruik 

een van de andere werkvormen van 
deze website. 

www.debatindeklas.nl
http://www.debatindeklas.nl/oefeningen/stop-waarom


de voorkant zijn of het interieur van de 
school. Teken met dieptelijnen. Wat zien 
we allemaal? Koppel doelen voor teken-
onderwijs aan deze les die passen bij de 
leerdoelen van uw klas.
 
Geschiedenis (9-12 jaar)
Geef een les over hoe het Nederlands on-
derwijs er in de jaren 50 uitzag. Bekijk het 
volgende filmpje (duur: 15 minuten): 
www.schooltv.nl/video/vroeger-was-het-
anders-afl1-naar-school/. Laat de leerlin-
gen opschrijven wat hun opvalt. Daarna 
bespreken ze in duo’s wat ze hebben 
opgeschreven en bespreken de duo’s ple-
nair wat ze van het filmpje vonden. Welke 
verschillen zijn er tussen het onderwijs in 
de jaren 50 en het onderwijs van nu? Waar 
moeten we blij mee zijn? Maar ook: wat 
zou er nog beter kunnen? Of wat was er 
misschien juist wel beter in het verleden? 
Filosofeer/debatteer over het onderwijs 
van toen versus het onderwijs van nu.

Samenwerken met de omgeving
 � Organiseer een dialoogmiddag met 
de leerlingenraad en met mensen uit 
de buurt (en met een directielid) om 
te bespreken welke tips en tops uit 
les 1 eventueel in de praktijk kunnen 
worden gebracht.

 � Laat de leerlingen(raad) nadenken 
over de vraag met welke externe par-
tijen er eventueel zou kunnen worden 
samengewerkt om bepaalde doelen 
te behalen (aansluitend op de tips en 
tops en op de ideale scholen).

Heeft u nog meer tips? Deel ze via 
ikbenwelkom@vosabb.nl of op Twitter 
of Instagram @ikbenwelkom

hoor je, wat ruik je? Laat ze vervolgens in 
duo’s een toneelstukje bedenken. Daarin 
moet naar voren moet komen wat er zo 
bijzonder is aan hun school. Begeleid de 
leerlingen hierbij. Laat de groepjes daarna 
elk hun toneelstukje opvoeren. Reflecteer 
hierop. Waren er overeenkomsten/ver-
schillen? Wat viel op?

Techniekles/beeldende vorming
Bouw de ideale school met karakter. Er kan 
gewerkt worden met verschillende materi-
alen: hout, houtlijm, steentjes, rietjes, stevig 
karton, stokjes, zand enz. Er kan worden 
gestart met het ontwerp (rekenles, tekenles).

Rekenen
Ontwerp jouw eigen school op schaal op 
ruitjespapier. Let op: zorg voor realistische 
afmetingen! Bedenk eerst wat er allemaal 
in de school moet komen. Welke lokalen? 
Hoe groot moet de aula zijn? Hoe ziet het 
schoolplein eruit? 

Tekenen
Teken jouw school met karakter. Dat kan 

Taal/Nederlands
Kinderen kunnen een opstel schrijven 
over hun ‘school met karakter!’. Wat zien 
ze? Wat gebeurt daar? Wat doen de 
leerlingen? Hoe ziet die school eruit? En 
het plein? Alles mag, laat ze hun fantasie 
gebruiken!

Filosoferen/debatteren
Filosofeer en/of debatteer met de klas 
over de ‘school van de toekomst’:

 � Is er in de toekomst nog wel een  
leerkracht nodig?

 � Mag je dan altijd doen waar je zin in 
hebt?

 � Zijn er geen boeken en schriften 
meer?

 � Ben je de helft van de dag buiten?
 � Wordt er in de school van de toekomst 
elke dag gesport? 

Drama
Laat leerlingen in een dramales ‘een duik 
nemen’ in hun fantasieschool. Introductie: 
vrij bewegen. Je loopt door jouw fanta-
sieschool. Hoe voelt dat, wat zie je, wat 

DE INSPIRATIELIJST 

Voortgezet onderwijs 
De lessenserie is ook geschikt voor het 
voortgezet onderwijs, als schoolbreed 
project of bijvoorbeeld bij maatschappij-
leer of in mentorlessen. De leerlingenraad 
kan hier een actieve rol in spelen. De 
lestips per vakgebied (zie onder) kun-
nen ook in de andere vakken worden 
toegepast.

Onderbouw primair onderwijs
In hoekenwerk kan bij de kleuters worden aangesloten bij het thema ‘Openbaar onderwijs 
heeft karakter!’. Eventueel kunt u dit thema ombuigen naar ‘Droomschool’ of ‘Fantasieschool’. 
Dat zal kleuters meer aanspreken dan ‘Openbaar onderwijs heeft karakter’. In de kring kunt u 
met de kinderen praten over hun droomschool. Hoe ziet die eruit? Wat zou er in die school 
allemaal gebeuren? In de bouwhoek of huishoek kunnen ze hun droomschool bouwen. Ook 
kunnen de kinderen rollenspellen spelen (bijvoorbeeld leerkracht-leerling, al dan niet in hun 
droomschool). Het is ook mogelijk om het thema te verwerken in een bewegings- of drama-
les of in een les over tijdsbesef: gisteren/vandaag/morgen (verleden, heden, toekomst). Een 
ander idee is om er een tekenles aan te wijden: elke leerling tekent zijn of haar droomschool.

http://www.schooltv.nl/video/vroeger-was-het-anders-afl1-naar-school/
http://www.schooltv.nl/video/vroeger-was-het-anders-afl1-naar-school/
mailto:ikbenwelkom@vosabb.nl

