
1. De Voorbereiding (China) 
 

Opdracht:  
Bedenk een naam voor jullie partij. 
Met de letters van jullie partijnaam 

vorm je woorden die voor jullie  
partij belangrijk zijn.  

 
Bv. GIAM: Geloof in alle mensen!  

MMD: Milieu, mensen, dieren  

3. Op de radio 
(China) 

 
Opdracht:  

Bedenk een boodschap 
voor jullie kiezers. Dit zal 

je op de radio laten horen. 
De tekst is belangrijk om 

ze te overtuigen.  
 

5. De grote dag (China) 
 

Opdracht: 
Ontcijfer deze brief:  

Ed etstoorg jitrap tleeps slav! 
Ez nebbeh nuh regel tezegni. 

Teh regel tkjik oet. Ed ne-
snem njiz gnab ne nevrud 

tein reem po dnamei sredna 
et nemmets   

 
 
 

6. De uitslag (China) 
 
De stemmen zijn geteld.  
De grootste partij heeft de  
meeste stemmen.  Spijtig 
voor jullie...misschien kan je 
het binnen een paar jaar nog 
eens proberen.  
 
Wat zou er in de toekomst 
moeten gebeuren in China 
zodat de mensen gelukkiger 
zijn?  
 2. De Voorbereiding (China) 

 
Extra informatie:  
In China bestaat er één heel  
grote partij die al jaren aan de 
macht is. Daarnaast bestaan er 
nog enkele kleine partijen zoals 
die van jullie.  Hopelijk krijgen 
jullie dit jaar eindelijk wat meer 
stemmen… .  
 
 

4.Op de radio (China) 
 
Extra info:  
De grootste partij van 
het land zorgt ervoor 
dat alleen zij op de  
radio komen. Zij hebben 
veel geld en zorgen  
ervoor dat jullie geen  
reclame kunnen maken.  
 
 
 
 

Op naar de verkiezingen: CHINA 



1. De Voorbereiding  
(Saoedi-Arabië) 

 
Opdracht:  
Binnenkort zijn er verkiezingen in 
jouw land. Omcirkel de partij voor 
wie jij zou stemmen. Bespreek  
samen en kies er één uit! 

 
 Partij 1: Gelijke kansen voor  

mannen en vrouwen 
 Partij 2: Goed werk voor alle  

volwassenen 
 Partij 3: Meer geld voor goed  

onderwijs 
 Partij 4: Stop de vervuiling, 

meer aandacht voor het milieu  

3. Op de radio 
(Saoedi-Arabië) 

 
Opdracht:  

Veel vrouwen in jouw land 
studeren of hebben een  

goede job.  
Toch mogen vrouwen minder 

dan mannen in jouw land.  
Bv. Niet autorijden, niet deel-
nemen aan de Olympische 

spelen, niet stemmen, niet op 
reis gaan zonder man.  

 
Vertel in 5 zinnen op de  

radio wat je aan de  
vrouwen in je land wil  

vertellen! 

5.  De grote dag  
(Saoedi-Arabië) 

 
Opdracht: 

Ontcijfer deze brief:  
Nennam negom lew naag  
nezeik raam lekne roov ed 
nezab nav nuh prod, tein  

roov ed nezab nav teh dnal. 
Ni teh dnal tfeeh ed gninok 
ne ed snirp sella et neggez. 
Jiz nessilseb kaav negnid 

rednoz jibreih raan teh klov et 
neretsiul. 

 
 

6. De uitslag  
(Saoedi-Arabië) 

 
 
Er verandert niet veel in het 
land. De koning en de prins 
hebben alles te zeggen, het 
volk kan voorlopig enkel  
luisteren.  
 
Wat zou er volgens jullie in 
de toekomst moeten  
gebeuren zodat de mensen 
in Saoedi-Arabiê gelukkiger 
zijn?  
 

2. De Voorbereiding  
(Saoedi-Arabië) 

 
Extra informatie:  
In jouw land mogen vrouwen  
niet mee gaan stemmen.  
Ook al wil je laten weten wat jij 
belangrijk vindt in je land.  
 

4. Op de radio 
(Saoedi-Arabië) 

Extra info:  
Veel mannen en vrouwen in 
jouw land komen op voor 
de rechten van de vrouw. 
Er is hoop...de koning van 
Saodie-Arabië heeft pas op 
de radio gezegd dat vrou-
wen vanaf 2015 ook mee 
mogen stemmen. 
 

Op naar de verkiezingen: SAOEDIE-ARABIË 



1. De Voorbereiding  
Opdracht:  

Binnenkort zijn er verkiezingen in 
jouw land. Ze gaan een nieuwe  
president kiezen. Omcirkel waar 
volgens jou een president voor 

moet zorgen! Bespreek samen wat 
het allerbelangrijkste is.  

 
1: Gelijke kansen voor  
mannen en vrouwen 

 2: Goed werk voor alle  
volwassenen 

 3: Meer geld voor goed  
onderwijs 

     4: Stop de vervuiling, 
 meer aandacht voor het milieu!  

5: Ieder moet kunnen zeggen wat 
hij/zij denkt. 

 

3. Op de TV 
 

 
De mensen die het land  

willen besturen proberen op 
verschillende manieren  

reclame te maken. 
   

Bedenk 5 manieren hoe of 
waar mensen reclame  

kunnen maken. 
Eén voorbeeld is via de TV.  

 

5. De grote dag 
(Rusland)  

 
 

Opdracht: 
Ontcijfer deze brief 

. 
 

Po egimmos nestaalp  
neppots nesnem neit  

nemmets kjileget ni ed  
submets. Ezed nesnem  

neduoz artxe dleg nebbeh 
negerkeg nav nèè nam eid 

gaarg tnediserp tliw nedrow. 
Laamron tgjirk neeredei raam 

nèè mets.  

6. De uitslag 
(Rusland) 

 
 
De man die vals heeft  
gespeeld heeft de meeste 
stemmen en wordt de nieuwe 
president.  
Veel mensen zijn niet blij met 
deze uitslag. Ze vinden dat er 
vals gespeeld is en  
komen op straat om te  
protesteren.  
 
Wat zou jij roepen?  
Wat wens je de mensen van 
Rusland toe voor de 
toekomst?  
 

2. De Voorbereiding  
 

Extra informatie:  
Er zijn 5 kandidaten die graag  
president willen zijn. Elke persoon 
wil andere dingen doen voor het 
land. De mensen kiezen voor de 
persoon die dit volgens hen het 
beste zou kunnen doen.  

4. Op de TV 
 
Extra info:  
De radio, tv, folders, affiches,
… zijn manieren om in de 
aandacht te komen. Ook veel 
praten met mensen is  
belangrijk.  
 

Op naar de verkiezingen: RUSLAND 



1. De Voorbereiding  
Opdracht:  

Binnenkort zijn er verkiezingen 
in jouw land. Omcirkel wat er 

in jouw land moet veranderen!  
Bespreek samen wat het  

allerbelangrijkste is.  
 

1: Gelijke kansen voor  
mannen en vrouwen 

 2: Goed werk voor alle  
volwassenen 

 3: Meer geld voor goed  
onderwijs 

     4: Stop de vervuiling, 
 meer aandacht voor het milieu!  

5: Ieder moet kunnen zeggen wat 
hij/zij denkt. 

3. Op de T.V 
 

Opdracht:  
De mensen die het land  

willen besturen proberen op 
verschillende manieren  

reclame te maken. 
   

Bedenk 5 manieren hoe of 
waar je reclame kan maken 

voor jezelf.  
Eén voorbeeld is via de TV.  

 

5. De grote dag  
 
 

Opdracht: 
Omcijfer deze brief: 

 
Ki beh neizeg tad re nee  
peorg nennam artxe dleg  
edlaateb ne oz eredreem  

nerek nethcom nemmets. Tid 
gam tein, neeredei gam raam 
nèè reek nemmets. Moraad 

beh ki neetem nee sms  
druutseg raan teh  
remmunnoofelet.  

Kjilepoh tdrow re stei naa 
naadeg.  

6. De uitslag  
 
In ons dorp zijn er meldingen 
geweest van een aantal  
fouten.  
We mogen daarom opnieuw 
gaan stemmen.  
Ze hebben mijn verhaal  
gecontroleerd en geloofd.  
Het is goed dat we nog een 
kans krijgen om te stemmen. 
zodat het deze keer eerlijker 
kan verlopen.   
 
Wat zou je nog kunnen 
doen zodat de verkiezingen 
zeker eerlijk verlopen? 
Bedenk 2 acties! 
 2. De Voorbereiding  

 
Extra informatie:  
De verschillende partijen in een 
land willen dingen veranderen en 
beter maken. Iedere partij heeft 
een programma met de dingen die 
zij het belangrijkste vinden.  
Dit kunnen de mensen dan op 
voorhand lezen zodat ze weten 
voor wie ze gaan stemmen. 

        4. Op de radio  
Extra info:  
Vandaag kwam op de radio en 
in de krant dat mensen tijdens 
de verkiezingen  
fouten mogen melden. We 
kregen een telefoonnummer 
waar we naar konden bellen 
als er iets gebeurde wat niet 
mag.  

Op naar de verkiezingen: ZAMBIA 


