
 

 

K i n d e r r e c h t e n s c h o o l  |  S c h o o l  f o r  R i g h t s  -  p .  1  -  D a s s e n r o o f  

Methodieken 

KINDERRECHTEN DASSENROOF 

Spelregels 
Voorbereiding thuis 

 Druk de kleine kinderrechtentekeningen 2x af (4 per A4) 

 Druk de grote kinderrechtentekeningen 1x af (1 per A4)  

Voorbereiding ter plaatse 

 Leg een das/ vlag in het midden van het plein 

 Trek aan beide kanten van de vlag, op gelijke afstand een lijn. De deelnemers van 
beide ploegen nemen straks plaats achter deze lijnen. 

 Deel de kinderen op in 2 ploegen. Je kan dit doen door de 2 reeksen 
kinderrechtentekeningen te verdelen. De kinderen vormen koppels op basis van 
overeenkomstige tekeningen. Daarna deel je de groep opnieuw op in 2 teams 
zodat in beide teams dezelfde kinderrechten aanwezig zijn.  

 Mogelijk worden de tekeningen nadien binnen de groep opnieuw terug verdeeld, 
zodat de kinderen nog niet weten wie hun tegenstander wordt in het spel.  

Het spel 

Beide teams nemen plaats achter hun lijn, op gelijke afstand van de das/vlag die in het 
midden ligt. De spelleider toont een kinderrecht en roept om welk recht het gaat. Daarop 
vertrekken uit beide teams de spelers die dit recht in handen hebben. Ze lopen tot aan de 
vlag en proberen allebei zo snel mogelijk de vlag op te rapen en mee te nemen naar hun 
kamp. Als persoon A de vlag heeft opgeraapt en ermee wegloopt, probeert persoon B zijn 
tegenstander te tikken. Slaagt hij hierin vóór de tegenstander zijn kamp bereikt heeft dan 
verdient ploeg B een punt. Slaagt hij er niet in, dan scoort ploeg B. 

Als de spelers het spel beginnen te kennen, kan het gebeuren dat beide partijen een 
afwachtende houding aannemen en het een tijdje duurt vooraleer een van de twee de 
vlag opraapt en ermee gaat lopen. In dat geval kan het handig zijn om ‘helpers’ in te 
schakelen – door een 2de kinderrecht te tonen/roepen- die mee komen strijden. 

Thema’s Kinderrechten 

Leeftijd 6-10 jaar-  10-14 jaar 

Tijdsduur 0-30 minuten 
30-60 minuten (afhankelijk van het aantal deelnemers) 

Groepsgrootte 8- 34 deelnemers 

Soort activiteit Pleinspel 

Samenvatting Dassenroof (of vlaggenroof) met kinderrechtentekeningen 

Doelstellingen De deelnemers maken spelenderwijs kennis met de verschillende 
kinderrechten 

Materiaal  2 reeksen kleine kinderrechtentekeningen (zie Kinderrechtentekeningen) 
1 reeks kinderrechtentekeningen op A4 (zie Kinderrechtentekeningen) 
1 das/vlag 


