
Kleuters hebben rechten!
Tools voor kinderrechten en welbevinden 

in de kleuterklas

INSPIRATIEWEBINAR
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Welkom! 

• Interactie via de chat

• Vraag: Wat betekent voor jou werken 
aan kinderrechten in de klas of op 
school? 



• 20u-21u

• Vragen via chat

• Opvolging via antwoorden en PPT

• Webinar nadien nog beschikbaar

Praktische info



Doelen van deze sessie 

• Inspireren om de kinderrechten 
tastbaar te maken in jouw kleuterklas

• Kennismaken met de kinderrechten als 
kader & als motor voor welbevinden

• Motiveren om aan de slag te gaan met 
de kinderrechten in je eigen 
klaspraktijk.



Poll

Verwijs jij al naar de kinderrechten 
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Poll

Verwijs jij al naar de kinderrechten 

in jouw kleuterklas?

Op welke manier? 

Deel gerust een voorbeeld! 







Wat is, volgens jou, de link tussen 
kinderrechten en welbevinden in de klas? 

Chat 



Werken aan 
kinderrechten 

= een manier om het 
welbevinden in de klas 
te bevorderen! 



Informeren over 
kinderrechten

Werken aan 
houdingen en 
vaardigheden

Thema’s en projecten 
verrijken vanuit 
kinderrechten

Rode draden 
doorheen het 
schooljaar

Samen werken 
aan 
kinderrechten in 
de klas en op 
school 
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Poll

Hoe zou jij “recht hebben op” 
introduceren naar de kleuters toe? 



Heb je nog andere ideeën? 

Chat 



Echo uit de klas: werken met pictogrammen 



Echo uit de klas: lappenpop
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Praten als een bulldozer
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Chat

Kan je dit nog in andere situaties 
toepassen? Hoe?  



Hoe kiezen we ons spel?
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Thuis gezocht 



Hoepel in
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Echo uit de klas: torens bouwen
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1/ Handpoppen Gloob en Teo

2/ Per maand een bepaald kinderrecht in de kijker, vb: 

- september: recht op onderwijs 

- oktober: recht op voedsel 

- november: recht op onderdak 

- december: recht op spelen  

3/ Schattendoos waarin je voorwerpen verzamelt, 
gelinkt aan kinderrechten 

4/ Vlaggenlijn met kinderrechtentekeningen

Enkele ideeën



Vanuit welke recente 
situatie uit je klas kan je 
een link leggen naar een 

kinderrecht?

Chat 



En nu jullie!



Bij welk recht zie je meteen linken? 
Hoe zou je dit aanpakken in de klas? 

En nu jullie!



Voorbeeld Sinterklaas: hoe link je dit 

thema aan de kinderrechten? Door 

welk soort activiteiten?

En nu jullie!



GRATIS MAGAZINE PUNT#6

Gratis magazine 
aanvragen 
op djapo.be.

https://djapo.be/punt-magazine-leerkrachten/


Praktijkgids Systeemdenken

Gratis te 
raadplegen op: 
https://djapo.be/
systeemdenken-
praktijkgids/

https://djapo.be/systeemdenken-praktijkgids/


• www.djapo.be

• www.schoolforrights.be

• Wereldlesidee

• Nieuwsbrief 

• Facebookpagina

Meer Djapo?

http://www.djapo.be/
http://www.schoolforrights.be/
https://djapo.be/wereldlesidee-kleuters/
https://www.facebook.com/groups/djapoindeklas


Q&A

VRAGEN?



Kristien De Frenne
Medewerker Training, Coaching en Advies

0497/23.37.79

kristien.defrenne@djapo.be 

Info via 
www.djapo.be

Met de steun van

Contact

http://www.djapo.be/

