
Verkiezingen graad 1 

Iedereen een stem? 

Lesvoorbereiding 

Zoek materialen bij elkaar waar kinderen op kunnen stemmen om mee te knutselen. 

Voorzie kleine briefjes waar leerlingen hun stem kunnen uitbrengen. 

Open de volgende video: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20121107_stemmen01 

Zet deze video's klaar voor het lesonderdeel 'kennis': 

Mevrouw Hagelslag - 24'09 http://www.youtube.com/watch?v=6wQJ0xFbalg 

Een dag uit het leven van de burgemeester - 1'12 

http://www.youtube.com/watch?v=s36301U1YI0 

Projecteer de prenten 'Wat heb je nodig om te stemmen?' en 'Stemmen is geheim'. 

Print de lege gedragspatroongrafieken voor elke leerling. 

Voorzie een touw voor de reflectieoefening. 

Verwondering 

Vertel het volgende:  

Voorbeeld 1: Voor de volgende knutselles gaan we speciaal knutselmateriaal gebruiken. Leg 

de verschillende mogelijkheden op een tafel.  

Bv. : houtskool, klei, afvalmateriaal, verf, stiften, wasco's, stempels,... 

Je kan niet met alles tegelijk werken want dat is teveel materiaal en opruimwerk. Er moet dus 

één ding uit gekozen worden.  

Vraag één leerling waarmee hij/zij het liefste zou willen knutselen.  

Vertel dat de beslissing is genomen en dat je dus met dat materiaal volgende keer aan de 

slag gaat.  

 

Wacht even de reacties af en vraag daarna aan de rest van de klas:  

Vinden jullie het eerlijk dat 1 iemand van de klas mag beslissen  waarmee jullie gaan 

knutselen?  

Wat kunnen we doen zodat iedereen mee kan beslissen? Je kan iets samen bespreken, 

overleggen of je kan ook voor iets stemmen.  

Elke leerling mag een stem uitbrengen (door streepje te zetten, briefje in brievenbus te 

steken,hand op te steken,...) 

 

Voorbeeld 2: Vertel dat je binnenkort samen iets gaat koken. Vertel dat je samen fruitsla, 

hotdogs, spaghetti, cupcakes, pannenkoeken,...kan maken. De juf of meester lust het liefste 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20121107_stemmen01
http://www.youtube.com/watch?v=6wQJ0xFbalg
http://www.youtube.com/watch?v=s36301U1YI0


puree met spruitjes en spek. Vertel dat de beslissing is genomen en dat je dat gaat 

klaarmaken.  

 

Wacht even de reacties af. Vraag wat wel een goede manier is om een gerecht te kiezen. Wat 

kunnen we doen zodat iedereen mee kan beslissen? Elke leerling mag een stem uitbrengen 

(door streepje te zetten, briefje in brievenbus te steken, hand op te steken,...)  

Je kan ook andere stemmogelijkheden bedenken die beter aansluiten bij jouw klaspraktijk 

(bv. wanneer huiswerk, welke uitstap met de klas,...). 

 

Leerlingen schrijven de nummer van hun keuze op een briefje en komen dit in de stembus 

stoppen. Je kan ook een intiem hoekje (= stemhokje) creëren in je klas.  

Kennis 

Deel 1: Stemmen?  

Vraag: Waarom stemmen we? Hoe kan je stemmen? Is iedereen altijd tevreden bij een 

stemming?  

Wanneer stemmen we? Vinden jullie het leuk dat je mee mag beslissen of vind je het 

goed dat de leerkracht of 1 iemand beslist wat jullie gaan doen?  

 

Vraag naar andere situaties wanneer mensen soms stemmen. Maak hiervan een 

woordspin op bord. Laat kinderen voorbeelden vertellen waar een beslissing moet 

genomen worden en een stemming uit volgde. Teken eventueel de voorbeelden mee op 

bord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School  
Thuis  

STEMMEN 

TV 
Jeugdbeweging 

Verkiezingen 

 (dorp, stad, Vlaanderen, België, 

Europa) 



 

B.v. Thuis: wat eten we morgen? Welke vakantieactiviteit doen we met het gezin? Wat kijken we op 

TV vanavond? Welk gezelschapsspelletje spelen we?   

B.v. TV: programma's zoals eurosong, ultratop, talentenjachten zoals Idool, missverkiezing,...  

B.v. School: klassen mogen mee beslissen of er een glijbaan of klimrek komt op de speelplaats.  

Bv. Verkiezingen: stemmen voor de bazen van ons dorp, stad, land.  

 

Waarom zijn er verkiezingen? 

In ons land spreken we over een ‘democratie’. Dit wil zeggen dat de mensen van het land 

beslissingen mogen nemen. De partij die de meeste stemmen krijgt, wint de verkiezingen. In 

België zijn er verkiezingen op vlak van politiek. Er zijn veel verschillende soorten meningen bij 

mensen over hoe het land bestuurd moet worden. De mensen van het land kunnen kiezen 

met welke meningen ze akkoord gaan en kunnen daar op stemmen. 

 

Deel 2: Op wie stemmen we? 

 

Vraag: Op wie kunnen we stemmen als er verkiezingen zijn in onze stad? Wie is de 

baas van een stad? 

De leerlingen maken een tekening van een burgemeester: hoe ziet hij of zij eruit? Ze tekenen 

of schrijven erbij waar een burgemeester volgens hen mee bezig is. 

(De taken van een burgemeester bestaan vooral uit: vergaderen,  baas van de politie, 

belangrijke zaken bespreken en beslissen voor de gemeente, wetten opvolgen die door de 

bazen van het land gemaakt zijn, aanwezig zijn bij belangrijke momenten in de gemeente (bv. 

opening nieuwe sporthal), ... . Kortom: ervoor zorgen dat alle mensen in de gemeente 

(kinderen, volwassenen, bejaarden, rijk, arm, gehandicapten,..) het goed hebben. 

De leerlingen vergelijken hun tekening met die van hun buur: welke overeenkomsten en 

verschillen zijn er? 

 

Bekijk de eerste minuten van de video 'Mevrouw Hagelslag' van Samson en Gert. Ziet een 

echte burgemeester er uit zoals de burgemeester van Samson en Gert? 

Bekijk de video 'Een dag uit het leven van een burgemeester'. Je ziet wat de burgemeester 

van Evergem doet op één dag. Benadruk dat elke burgemeester in Vlaanderen anders is. 

Benoem gelijkenissen en verschillen tussen de 2 burgemeesters. 

 

Laat een foto zien van de eerste minister. Kennen de leerlingen hem/haar? Van waar? Hoe 

noemen we deze meneer/mevrouw?  



Doet een eerste minister hetzelfde als een burgemeester? Zijn er verschillen?  

Kennen de leerlingen nog andere bazen of verkozenen? 

Deel 3: Hoe stemmen we?  

 

Bekijk de video: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20121107_stemmen01.  

Bespreek wat je allemaal gezien hebt dat nodig is om te stemmen. Projecteer de bijhorende 

prenten (bron: https://www.youtube.com/watch?v=1GhehV4l3GM). 

stemhokje 

stemkaart 

rood potlood 

stembus en stembureau 

paspoort 

politici 

 

Projecteer de prent 'Stemmen is geheim'. 

Bespreek: wat betekent deze prent?  

Waarom is stemmen geheim? Kan je redenen bedenken? 

Wat zou er gebeuren als iedereen wist op wie jij stemt? (zowel positieve als 

negatieve gevolgen) 

 

Vanaf wanneer mag je stemmen?  

Ken je iemand die ouder is dan 18 jaar? 

Zou jij ook al willen gaan stemmen? Waarom? 

Deel 4: Kan iedereen in de wereld zijn stem uitbrengen?  

Vertel het verhaal van Sara en van Ali .  

We willen leerlingen stimuleren om inzicht te krijgen in emoties en gevoelens van anderen. 

Ze gaan door middel van blokken, tekeningen en/of een grafiek een verhaal in eigen 

woorden vertellen.  

Leerlingen gaan onderzoeken wanneer de mama en papa van Sara of Ali blij/gelukkig zijn.  

Ze bouwen met blokken torens die de tevredenheid voorstellen van de ouders. Sommige 

groepjes bekijken het verhaal van Sara, andere dat van Ali.  Aan de hand van 3 torens (begin, 

midden, einde) stellen ze het verhaal terug samen.  

Hoe hoger de toren, hoe blijer mama en papa zijn.  

 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20121107_stemmen01


Als kinderen met blokken de gevoelens kunnen weergeven gaan we over naar een 

gedragspatroongrafiek. Geef elk kind een lege gedragspatroongrafiek.  

Leerlingen tekenen op hun blad de lijn hoe de ouders van Sara/Ali zich wanneer voelen. Leg 

uit hoe de grafiek werkt.  

Op de x-as (= horizontale lijn) staat de tijd (begin, midden, einde), op de y-as (verticale lijn) 

staat hoe de ouders zich voelen (verdrietig, blij, heel blij). Dit is dezelfde oefening als de 

blokken, maar nu met een lijn. Teken de lijn hoog als ze heel blij zijn, lager als ze minder blij 

zijn.  

Bouw nu samen met de leerlingen de grafiek op. Stel vragen terwijl de lln. 

tekenen.  Waar moet de lijn beginnen? Waarom daar? Hoe weet je dat? Wanneer 

gaat de lijn nu omhoog of omlaag?  

Opmerking: de lijnen zullen bij de kinderen ongeveer hetzelfde zijn, maar toch kunnen er 

nuances zijn. Leerlingen kunnen zelf hierbij uitleg geven.  

Stimuleer om te praten over het verhaal. De grafiek is vooral een middel om over het verhaal 

te praten en is geen doel op zich.  

Laat de leerlingen zelf tekeningen maken bij de lijn, een tekening voor elke gebeurtenis van 

het verhaal.  

Als de grafiek klaar is, vertellen de leerlingen het verhaal terug aan de hand van de grafiek. 

 

De mama en papa van Ali zijn ongelukkig omdat ze niet mee mogen beslissen wat er in hun 

dorp of land gebeurt. Hierdoor worden er dingen beslist die de mensen niet leuk vinden.  

De meeste mensen in België zijn blij dat ze mee mogen stemmen voor een nieuwe 

gemeenteraad en burgemeester.  Zo kunnen ze laten weten wat ze belangrijk vinden. Toch 

krijg je niet altijd je zin, het is de meerderheid die wint.  

 

Belangrijk om hier aan bod te laten komen dat verkiezingen niet vanzelfsprekend zijn. In veel 

landen mogen mensen niet mee kiezen.  

(Meer info over verkiezingen wereldwijd vind je in de lessen van 2de en 3de graad). 

Het maken van een woordspin en gedragspatroongrafiek zijn hulpmiddelen voor 

systeemdenken om zicht te krijgen op verbanden. Smaakt dit naar meer? In de nascholing 

'initiatie in systeemdenken'  pas je tal van methodieken toe op prikkelende verhalen die 

leerlingen helpen verbanden te visualiseren. Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) 

kan betekenen. 

Interessante informatie over systeemdenken vind je bij de links.  

 



Filosoferen 

Maak van je leerlingen veerkrachtige en kritische wereldburgers door met hen te filosoferen. 

Zet je samen met de leerlingen in een kring. Zorg dat je elkaar in de ogen kan kijken. Vertel 

hen dat je gaat nadenken over één vraag (zie voorbeeld). Hoe meer vragen die ene vraag 

oproept, hoe beter. Het is helemaal niet erg als de leerlingen geen pasklare antwoorden 

vinden.  

 

Er zijn slechts drie regels:  

1) Ze mogen allerlei opmerkingen maken als ze bereid zijn het uit te leggen.  

2) Ze luisteren naar elkaar. 

3) Alles wordt in vertrouwen gezegd. 

 

Voorbereiding:  

Je bereidt een filosofisch gesprek voor door een discussieplan op te stellen (zie hieronder). Je 

start met één thema uit de les als concept. Daaruit leid je opnieuw verschillende concepten 

af. Deze concepten helpen je om de hoofdvraag en bijvragen te formuleren. De bijvragen 

kunnen aan bod komen om een antwoord te vinden op de hoofdvraag. Let wel, het is niet de 

bedoeling om tijdens het filosofisch gesprek het discussieplan letterlijk te volgen. Laat ruimte 

voor de inbreng van de leerlingen. Het discussieplan is als een kompas dat je door het 

gesprek kan leiden. 

 

Gemeenschappelijke beleving:  

Bedenk een situatie waarin de leerlingen op een leerling kunnen stemmen, bijvoorbeeld wie 

deze week mag kiezen wie het bord afveegt, wie kiest wie de filosofische vraag voorleest, wie 

mag kiezen … . 

Maak voor iedereen een naamkaartje. Leg alle naamkaartjes op een tafel. Kleef op elk 

naamkaartje een ander vormpje bv. een rood bolletje, blauw driehoekje, en zo verder. 

Voorzie een A3-blad of blanco schrift en laat de leerlingen daarop of daarin het vormpje  

opkleven dat bij de naam hoort die zij verkiezen. 

De naam met de meeste vormpjes is de verkozene. 

Let wel, denk erover na of de leerlingen op zichzelf mogen stemmen. 



 
 

Hoofdvraag:  

Mag iemand de baas over iemand anders zijn? 

 
Subvragen: 

Mogen bazen mensen uitsluiten? 

Kan iemand kiezen om niet te stemmen? 

Kan een baas zichzelf kiezen? 

Zijn problemen de schuld van de baas? 

Wanneer moet je niet luisteren naar de baas? 

Moeten kinderen kunnen stemmen? 

 

Smaakt dit naar meer? In de nascholing 'initiatie in filosoferen met kinderen' reiken we een 

houvast aan om een filosofisch gesprek te begeleiden aan de hand van inspirerende vragen. 

Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

 

Interessante informatie over filosoferen met kinderen vind je bij de links.  

stemmen 

informatie vrij zijn 

de baas leven 

voor 

iedereen 

voor 

zichzelf 

geluk problemen 



 

Actie 

Laat kinderen meer inspraak hebben over allerlei dingen in de klas (bv. W.O-thema, uitstap, 

wat willen ze knutselen,...)  

Maak een gezellig stemhokje of een apart hoekje in de klas, waar je vanaf nu over dingen kan 

stemmen. Hang er ook een blad bij waar kinderen zelf kunnen aangeven als ze over iets 

willen meebeslissen.  

 

Reflectie 

Maak een cirkel van een touw. Knoop de uiteinden aan elkaar vast.  

Leerlingen gaan in de cirkel staan en nemen allemaal het touw vast. Diegene die de knoop 

vast heeft mag iets zeggen of vragen over de afgelopen les.  

Als hij/zij klaar is, wordt de knoop doorgeschoven naar de volgende leerling. Je mag ook 

passen als je niets te zeggen of te vragen hebt.  

 

 

 

 


