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De coronacrisis
De wereldwijde coronacrisis heeft veel teweeg gebracht. De
ziekenhuizen zijn overvol. Iedereen snakt naar meer contact
en een knuffel op zijn tijd. Maar uit respect voor de zieken
houden we ons aan de coronamaatregelen. In reclamespotjes
op radio en tv wordt tegen ons gezegd: Laten we wat meer
naar elkaar omzien!
Gelukkig zien we daar mooie voorbeelden van. We vragen ons
tegelijk af: blijven we dit doen als straks de crisis voorbij is?

Welke positieve voorbeelden van
omzien naar elkaar heb jij gezien?

Tijdens de coronacrisis zien we mooie voorbeelden
van aandacht voor kwetsbare mensen zoals de ouderen.
Denk aan de spandoeken en stoeptekeningen bij een
verzorgingshuis.

Waar maken we ons nog meer zorgen over?
Naast al het coronaleed gebeurde er nog veel meer in wereld waar we ons zorgen over maken.
Er waren de Black lives matter-demonstraties (vertaald: de zwarte levens doen ertoe-demonstraties)
vanwege de dood van de Amerikaan George Floyd. Deze vader van drie kinderen overleed nadat een
agent 8 minuten lang onnodig zijn knie op zijn nek drukte.
Zo is er meer te noemen. Een oude vrouw die beroofd wordt van haar sieraden. Een
ambulancechauffeur die uitgescholden wordt. De zelfmoord van een tiener die gepest werd.
En ver weg; volgens de vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn
er wereldwijd 79,5 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog
en geweld. Onvoorstelbaar is dat.
Allemaal voorbeelden waarbij respect ver te zoeken is en
waarbij de veiligheid in het geding is.
Van welk voorbeeld schrik jij het meest?
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Verkiezingen
In deze zware tijd probeert de regering ons door de crisis
heen te loodsen. Binnenkort, 17 maart 2021 zijn er de
Tweede Kamerverkiezingen.
Even tussendoor, precies een jaar eerder, 17 maart
2020 gebeurde er iets moois. Weet je nog wat? Er werd
geapplaudisseerd voor de mensen in de zorg. Zo kan het
dus ook. Zij verdienen het.
De acties van politieke partijen om veel stemmen te krijgen (campagnes) zijn deze keer misschien
anders dan voorheen. Misschien minder gericht op geld en economie en meer op het geluk en de
gezondheid van de mensen. Wat vinden we nu echt belangrijk?
Na de verkiezingen in maart wordt er een nieuw
kabinet gevormd. Dat zijn de ministers en
staatssecretarissen.
Zij maken de komende vier jaar, tot 2025 de
plannen.
Zoals je weet praat de Tweede Kamer over deze
plannen. Zij controleren de plannen en moeten ze
goedkeuren.
Welke ministers ken jij? Noem er drie en schrijf op bij welk ministerie ze horen.
van
van
van

Noem ook drie Tweede Kamerleden? Van welke politieke partij zijn zij?
van de
van de
van de

De lessenserie Respect2025 is bedoeld om jullie te laten meedenken over de toekomst van ons land.
Hoeveel respect is er in de maatschappij in de komende jaren tot 2025?
Respect, de ander waarderen en accepteren, wie die ander ook is.
Nederland respectvoller, veiliger én taalvriendelijker maken, dat willen we toch allemaal! Misschien
wil jij ook graag iets op je school, in je buurt of in heel Nederland veranderen. Dan is dit je kans!
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Wat betekent respect volgens jou? Zeg het in je eigen woorden.

Wij van KlasseTaal vinden het belangrijk dat we met onze taal goed met elkaar omgaan.
Schelden is kwetsend en respectloos en dat willen we niet. Maar ook het eerbiedig omgaan
met de naam van God vinden we belangrijk.

oprichten, die RESPEC
We gaan nu een politieke partij
in de volgende lessen.
stapsgewijs kunt doen, leer je

Lesschema
Les 1
Samenstellen van groepjes van 4 of 5
leerlingen 5 MIN
Verkenning. Wat gebeurt er in de wereld ver
weg en dichtbij?
- Nieuwsberichten verzamelen die iets te
maken hebben met respect of met gebrek
aan respect 20 MIN
- Berichten sorteren 10 MIN
- Onderwerpen bepalen die wij als groep
belangrijk vinden (issues) 10 MIN

Benodigdheden: computer of laptop
en/of kranten
Les 2
Politieke partij oprichten
- Naam voor de partij bedenken 10 MIN
- Partijleider aanwijzen 5 MIN
- Partijprogramma in hoofdlijnen
schrijven 10 MIN
- De hoofdlijnen vertalen naar concrete
maatregelen 20 MIN

Benodigdheden: pen en papier
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Les 3
Partijprogramma ‘verkopen’, creatief verpakken
- Creatieve vorm (brief, sketch, lied etc) bepalen
waarin we in les 4 ons programma gaan
presenteren 10 MIN
- Partijprogramma verpakken in creatieve
vorm 35 MIN

Benodigdheden: diverse materialen, afhankelijk
van de vorm die gekozen is
Extra:
- Poster maker
Benodigdheden: grote vellen, verf, krijt etc.
Les 4
Partijprogramma’s aan elkaar presenteren
Iedere groep presenteert zijn
partijprogramma 30 MIN

Benodigdheden: afhankelijk van de creatieve vorm
Extra 15 MIN
- Verkiezing organiseren
Benodigdheden: stemformulieren en
turfformulier
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Le s 1

weg en dichtbij?
Wat gebeur t er in de wereld ver

Opdracht 1
Zoek op internet (nieuwssites als Nu.nl, NOS.nl) naar
nieuwsberichten die iets te maken hebben met respect of juist
met het ontbreken van respect.
Kopieer de berichten of maak printscreens en plak deze in een
Word-document of een PowerPoint-presentatie.
Let vooral op wat de koppen boven de berichten je vertellen.
In plaats van zoeken op internet:
Verzamel een flink aantal dagbladen. Speur in
deze kranten naar berichten die iets te maken
hebben respect of met gebrek aan respect.
Knip deze artikelen uit.

Het kan gaan om de volgende
onderwerpen:
• Racisme en discriminatie
• Ruzie
• Pesten
• Misdaad
• Respect voor verplegend
personeel en dokters
• Zorg voor kwetsbare
mensen (zieken, ouderen,
gehandicapten)
• Asociaal gedrag (bijvoorbeeld
in het verkeer)
• Geweld tegen dieren
• Vernieling, vandalisme

Opdracht 2
Als de tijd van zoeken voorbij is, gaan we de artikelen bekijken.
Tjonge wat is er veel aan de hand in de wereld om ons heen.
Kijk of er berichten zijn die bij elkaar horen.
Sorteer de berichten, zet ze soort bij soort bij elkaar (knippen-plakken). Maak hoofdstukken.
Bijvoorbeeld:
- berichten over ongelijke behandeling van mensen
discriminatie, racisme
- berichten over oorlog, vluchtelingen
geweld ver weg
- berichten over ruzie, pesten
geweld dichtbij
- berichten over moorden, berovingen, mishandeling
criminaliteit

Opdracht 3
We gaan nu per groep de onderwerpen (problemen) kiezen die wij het waard vinden om als eerste iets
aan te doen. Kies maximaal drie onderwerpen. Je mag dus ook 2 onderwerpen kiezen. Bijvoorbeeld
racisme en pesten.
Je kunt ook kiezen voor 1 hoofdprobleem.
Politieke partijen die dat doen, noemen we wel one-issuepartijen (vertaald: één onderwerp-partij).
Denk aan de Partij voor de Dieren of de ouderenpartij 50plus.
De onderwerpen die wij belangrijk vinden:
1.
2.
3.
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Le s 2

Politieke partij oprichten

Opdracht 1
We denken na over een naam voor onze partij. Deze naam heeft te maken met de onderwerpen die we
het belangrijkst (meest urgent) vinden.
Als jouw partij racisme en pesten als eerste wil aanpakken, noem je de partij bijvoorbeeld de Partij
Tegen Racisme en Pesten, kortweg de PTRP.
Probeer een originele naam te bedenken. Bijvoorbeeld de Iedereen telt mee-partij, de ITM.

Onze partij
heet:
Opdracht 2
We kiezen een partijleider.
In overleg wordt een leider van de partij aangewezen. Zij of hij heeft een belangrijke rol bij het
presenteren in les 4.
Onze partijleider is:

Opdracht 3
Nu wordt het spannend! Hier gaat het om.
We proberen ons partijprogramma vast te stellen.
Eerst doen we dat in hoofdlijnen.
Hierbij denk je aan:
• Waar staan we voor?
• Wat zijn onze idealen?
• Hoe moet ons land er in 2025 uitzien?
De concrete invulling komt straks.
De hoofdlijnen van ons partijprogramma zijn bijvoorbeeld:
- Iedereen is evenveel waard, dus niet discrimineren.
- Geloof in God is voor ons belangrijk, we houden ons aan
wat de Bijbel zegt.
- We komen op voor kwetsbare mensen in ons land.
- Er moet goed voor de natuur, de schepping gezorgd worden.

Uitleg: In het partijprogramma
staan de punten van een politieke
partij die men in de komende tijd
wil bereiken.

Uitleg: Bij hoofdlijnen kun je
denken aan hoe een schilder
werkt. Eerst maakt hij een ruwe
schets. Later kleurt hij het in. Je
vertelt dus eerst in grote lijnen
wat je wilt bereiken.
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Kies als groep twee of drie hoofdlijnen en schrijf deze op. Onze hoofdlijnen zijn:

Opdracht 4
We gaan door op de hoofdlijnen die we opgeschreven hebben. We gaan het nu concreet uitwerken en
er maatregelen bij bedenken. Wat moet er gebeuren zodat onze hoofdlijnen verwezenlijkt worden?
Bedenk bij elke hoofdlijn minstens 3 concrete maatregelen.
Voorbeeld: bij de hoofdlijn Het pesten moet stoppen horen maatregelen zoals:
- Er worden lessen gegeven over niet-pesten.
- Er komen duidelijke regels op school.
- Er komt meer toezicht op het plein.
- Er worden op scholen mediators (kinderen die bemiddelen) aangesteld.
Hoe gaan we onze hoofdlijnen waarmaken? Maatregelen die passen bij onze hoofdlijnen zijn:

We hebben nu een partijprogramma en daarbij een concrete uitwerking bedacht.
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Le s 3

Partijprogramma verpakken

Opdracht 1
Bespreek op welke creatieve manier het partijprogramma wordt verpakt.
In deze vorm gaan we ons programma in les 4 presenteren.
Je kunt kiezen voor:
- Brief-vorm
- Speech
- Sketch, filmpje
- Lied, gedicht, rap
- PowerPoint-presentatie
Wij kiezen voor:

Opdracht 2
We gaan direct aan de slag om het partijprogramma leuk te
verpakken zodat onze standpunten goed naar voren komen.
Veel succes!
Extra opdracht:
We maken een of meerdere verkiezingsposters.

Le s 4

Partijprogramma presenteren
Dit is het slotfestijn, de leukste les.
Jullie gaan nu het uitgewerkte partijprogramma
aan elkaar presenteren.
De aangewezen partijleider
heeft hierbij een hoofdrol.
Na de presentatie kan de klas
vragen stellen.

Zorg dat iemand foto’s en/of
filmpjes maakt. Gebruik de foto’s
voor een bericht in de nieuwsbrief
(website, facebookpagina) van de
school. Stuur ze ook naar de krant
en naar KlasseTaal.
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Extra
Jullie houden een verkiezing om te bepalen welk partijprogramma jullie als klas het beste vinden.
Welk programma spreekt het meest aan? Je weegt ook mee hoe het is gepresenteerd.
We stemmen individueel. Schrijf op een blaadje welke partij jij het beste vindt.
Je mag niet op je eigen groep (partij) stemmen. Als iedereen op zichzelf stemt, komt er geen winnaar
uit de bus. (Opmerking: bij de echte verkiezingen kun je wel op jezelf stemmen).
Het kan ook zo: Iedereen maakt een Top-3. Bij de puntentelling krijgen de nummers 1 - 10 punten,
nummers 2 - 5 punten en de nummers 3 - 2 punten.
Stel, er zijn 6 partijen in de klas:
- Partij tegen pesten
- Geen geweldpartij
- Partij Voor Respect

- Anti-Vloekpartij
- Iedereen Telt Mee-partij
- All You Need Is Love-partij (AYNIL-partij)

Als alle stemformulieren zijn ingeleverd, kan er geturfd worden. Maak een schema.
Partijen

Op 1 (10 punten)

Op 2 (5 punten)

Op 3 (2 punten)

Totaal

Partij tegen pesten

l ll l

40

ll

10

l ll l

8

58

Geen geweldpartij

l ll

30

ll l

15

l ll l
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53

Partij voor respect

ll

20

ll l l

20

l

2

42

Anti-vloekpartij

l ll

30

ll

10

l ll

6

46

Iedereen telt mee-partij

l ll l

40

ll l

15

ll

4

59

AYNIL-partij

ll

20

ll l

15

l ll

6

41

De Iedereen Telt Mee-partij heeft gewonnen met in totaal 59 punten. Partij tegen pesten is goede
tweede. Bedenk wel. Verliezers zijn er niet. Iedereen heeft een mooi programma neergezet.

Tenslotte
Wat kunnen we doen met onze goede ideeën voor een respectvoller en taalvriendelijker Nederland?

1. Nodig een politicus of politica uit op school en overhandig hem of haar de partijprogramma’s.
Misschien woont hij of zij in jullie plaats. Het mag ook de burgemeester of wethouder zijn.
2. Stuur foto’s met een begeleidende tekst naar de krant (lokaal, regionaal of landelijk dagblad).
3. Stuur jullie partijprogramma’s naar sjors@klassetaal.nl (gastdocent VO)
Per post opsturen kan ook:
KlasseTaal, Landjuweel 46, 3905 PH Veenendaal.
Wij zorgen voor publiciteit zodat jullie goede ideeën
verspreid worden.
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