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KINDERERCHTEN 2E GRAAD 
 

Bijlage dramacontexten + vragen bij opdracht 4 kinderrechten in woord en beeld 
Ter info: Per artikel worden suggesties van vragen gegeven om de link met het kinderrecht te leggen 
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Klasgesprek (recht op participatie)  
Vragen:  

• Wat gebeurde er tijdens de stemronde?  
• (vraag aan een kind dat niet mocht meestemmen) Welk gevoel had je 

daarbij? o Wat vond je ervan dat x en y niet mochten meebeslissen over 
het spelletje?  

 
Bouw met de kinderen een oorzaak – gevolgketting.  

• Laat een kind naar voor komen.  
• Geef hem/haar de startzin: ‘Als ik niet mag meebeslissen welk spel we 

spelen,…’  
• Laat het kind deze zin herhalen.  
• Vraag aan een ander kind die de C-rol speelde om de zin af te maken. 

(bijv. Als ik niet mag meebeslissen welk spel we spelen, dan voel ik mij 
onbelangrijk.) - Laat dit kind naast het eerste kind staan. Ze geven elkaar 
een hand.  

• Laat beide kinderen de ‘Als .. dan…’-zin samen herhalen.  
• Laat nog een ander kind aan het woord met een ander idee om de zin af 

te maken.  
• Ook dit kind komt naar voor en neemt de andere hand van het eerste 

kind vast.  
• Vraag aan de kinderen om een nieuwe ‘Als…dan’-zin te maken, maar 

vertrek nu vanuit een aanvulling. Bijv. Als ik mij onbelangrijk voel, dan 
word ik verdrietig.  

• Laat het kind dat de aanvulling deed, de zin herhalen. - Herhaal dit proces 
tot de belangrijkste elementen uit een dergelijk ‘speeltijdverhaal’ verteld 
zijn.  

 
Vervolggesprek  

• Mag jij thuis soms wel eens meebeslissen over iets? Wanneer mocht je 
dit?  

• Gebeurt het wel eens dat je niet mag meebeslissen over iets? Was je 
hiermee akkoord of niet?  

• Wanneer vind je het belangrijk dat je mag meebeslissen?  
• Waarover wil je graag meebeslissen op school?  
• Hoe kan de school eraan werken dat kinderen mogen meebeslissen over 

iets? o Hoe kunnen jullie als klas werken aan dit kinderrecht?  
• Wat als de meerderheid van de klas iets wil en jij wilt dit niet. Moet je je 

dan neerleggen bij de meerderheid? Waarom wel? Waarom niet? 
Wanneer wel? Wanneer niet? 
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Drama 5: Recht op informatie 

Dramastukje voor 3 tot 4 kinderen 

 

 
 
 
Situatie: 

- Zara, Nina, Victor en Warre zijn tijdens de speeltijd samen aan het spelen. Nina moet ineens 
denken aan iets grappigs dat ze meemaakte toen ze afgelopen weekend ging zwemmen. Ze 
fluistert haar verhaal in Zara haar oor. Dat vinden de jongens heel vervelend. Zij denken dat 
Nina gekke dingen over hen vertelt. 

 
Klasgesprek (recht op informatie)  

• Mogelijke vragen:  
• Wat is niet fijn aan deze situatie?  
• Kinderen hebben recht op informatie. Volwassenen moeten hierop letten. Maar hoe kan 

ook jij hieraan meewerken op school?  
• Is het ok om een geheimpje te hebben? Wanneer wel? Wanneer niet?  
• Waarover vertel je liever niet aan iedereen?  
• Moet je het respecteren als 2 klasgenootjes een geheimpje hebben dat je niet mag weten? 

Hoe ga je daarmee om?  
• Hoe ga je op een fijne manier om als je iets liever niet vertelt aan iedereen? 
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