
 

 

K in d er r ech t en s ch o o l  |  S c h o o l  fo r  R ig h t s  -  p .  1  –  D e  K i n d e rr ec h t en b o o t  

Methodieken 

DE KINDERRECHTENBOOT 

Diverse methodieken met de Kinderrechtenboot 
De Kinderrechtenboot is een creatieve weergave van de verschillende kinderrechten. Er zijn 
verschillende manieren om hier al spelenderwijs mee aan de slag te gaan of een klasgesprek 
te voeren over kinderrechten.  

 

 1. Memory-spel 

Draai alle kaartjes om, zodat de tekeningen onzichtbaar zijn. Laat je leerlingen elk om beurt 

twee kaartjes omdraaien. De bedoeling is om twee identieke kaartjes te vinden. Wie een 

gelijk paar kan vinden, mag de twee kaartjes houden. Als er geen kaartjes meer op tafel 

liggen, wint de leerling met het grootste aantal kaartjes. 

 

Tip: Je kan de klas opsplitsen in groepjes, zodat iedereen meerdere keren aan de beurt komt. 

Geef elk groepje een stapeltje kaartjes.  

 

 2. Levende memory 
  

Verdeel alle memory-kaartjes willekeurig over je leerlingen. Vraag je leerlingen om een 
klasgenoot te zoeken met een identiek kaartje. Vervolgens kunnen ze praten over één van 
de volgende vragen: 

Thema’s Kinderrechten algemeen  

Moeilijkheidsgraad Gemakkelijk  

Leeftijd 4 tot 14 jaar 

Groepsgrootte 6 à 20 leerlingen  

Soort activiteit Spel - klasgesprek 

Samenvatting Verschillende activiteiten om aan de hand van kinderrechtentekeningen 
met kinderen in interactie te gaan rond over de verschillende rechten 

Doelstellingen De kinderen en jongeren leren al spelenderwijs hun kinderrechten kennen 

Voorbereiding Bestel of download het memoryspel van de Kinderrechtenboot. De 
Kinderrechtenboot is ook beschikbaar als affiche (A2-formaat).  
Tip: print de kaartjes 2 keer 
OF 
Ga naar de interactieve versie van de Kinderrechtenboot 

Materiaal  Kinderrechtenboot afbeelding (schoolforrights.be) 
Kinderrechtenboot interactieve versie (schoolforrights.be) 
Memorykaartjes kinderrechtenboot (schoolforrights.be) 
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Vervolgens ga je een kijkje nemen bij alle groepjes en vraag je je leerlingen naar hun 
mening. Opgelet! Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Het gaat niet zozeer om ‘goed’ of 
‘fout’. Dit kan je gerust ook meedelen tijdens het spel. De bedoeling is om ideeën over 
kinderrechten uit te wisselen, aan de hand van de kaartjes. Per afbeelding komen 
meerdere kinderrechten in aanmerking. 

 Wat zie je op het kaartje? 
 Over welk kinderrecht zou het hier gaan? 

 Welk gevoel roept dit bij je op? 
 Heb je hier zelf al eens mee te maken gehad in je eigen leven? 

 

3.  De Kinderrechtenboot 

Na het memory-spel laat je de leerlingen kennis maken met de volledige 
kinderrechtenboot. Wat denken ze bij het zien van de boot? Vervolgens kan je uitleggen 
dat de boot lijkt op een Kinderrechtenschool – dat is een school met aandacht voor alle 
kinderen en alle kinderrechten. Je kan ook vragen wat de verschillende taferelen precies 
voorstellen. Je kan ook de link maken met je eigen klas of school: wie kan een voorbeeld 
geven van zo’n tafereel of kinderrecht op school? 

Ook hier zijn verschillende antwoorden mogelijk. Geef de kinderen gerust waardering voor 
hun antwoord, of vraag naar meer details of oorzaken. 

Tip: Indien je over een tablet of een Smartboard beschikt, kunnen je leerlingen via het 
touchscreen op de verschillende taferelen van de kinderrechtenboot klikken, om op die 
manier zelf de bijhorende uitleg/vragen te ontdekken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


