Mensenrechten
Voorbereiding:
 Zorg voor voldoende dag- en weekbladen
en de beschikbaarheid van nieuwssites.
 Bestel kosteloos nieuwstitels op papier of
digitaal met de Nieuwsservice.
 Kijk ook op nieuwssites en
Facebookpagina’s van nieuwstitels. Onder
deze artikelen staan vaak ook reacties.

Onderwijsniveau: Primair
onderwijs, groep 5 t/m 8
Vak: taal
Onderwerpen: meningen,
vergelijken van informatie
Lesduur: 50 minuten
Leerdoel: leerlingen vergelijken
reacties op het nieuws met
elkaar en schrijven zelf een
reactie
Kerndoelen: 6, 8
Werkvorm: individueel of in
kleine groepjes

Introductie (10 minuten):
Op 10 december is het de jaarlijkse dag van de rechten van de mens. De
Universele verklaring van de rechten van de mens zijn in 1948 aangenomen door
de Verenigde Naties. Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de VN heeft de
rechten van het kind vastgelegd. Deze kan je hier lezen. Zoek nieuwsartikelen die
aansluiten bij de kinderrechten.
Kern (30 minuten):
A) Lees de kinderrechten globaal door en kijk welke je aanspreken. Lees nu de
nieuwsartikelen die je gevonden hebt of die je docent aan je gegeven heeft.
B) Tijdens de eerste coronagolf waren de scholen een tijdje dicht. In kinderrecht
28 staat dat kinderen recht hebben op onderwijs. Bespreek in groepjes hoe je met
kinderrechten op moet gaan in tijden van een epidemie. Zijn er nog meer
uitzonderingen te vinden waarin de rechten misschien op het spel staan?
Bij het recht op onderwijs staat er ook dat een docent niet mag schreeuwen tegen
leerlingen. Wat vind je daarvan? Wanneer mag iemand wel schreeuwen?
Geld dit voor iedereen of voor bepaalde groepen?
Kinderrecht 14 gaat over de vrijheid van godsdienst. Zijn er artikelen in het nieuws
te vinden die gaan over godsdienst? Botsen deze met de kinderrechten die je
gelezen hebt.
Afsluiting (10 minuten):
Bespreek welk artikel van de mensenrechten leerlingen belangrijk vinden. Welke
mensenrechten zijn heel bekend, van welke hadden ze nog nooit gehoord?
Bespreek dat rechten soms kunnen botsen.
Differentiatie:
Schrijf een achtergrondartikel of hou een interview over (een van) de
mensenrechten. Kijk voor informatie bij journalistieke genres
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