
 

 

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   

Methodieken 

PINEUT SPEL 
 

Pineut spel 

Verloop 

 Maak groepen van een  6-tal personen. 

 Alle groepen krijgen een bepaalde ‘eigenschap’ toegewezen.  Alle 

eigenschappen zijn aan een kinderrecht gekoppeld. Vermeld dit kinderrecht 

expliciet. 

 Alle deelnemers zeggen een voor een  luidop ‘hun eigenschap’. 

 Eén deelnemer start : hij/zij wijst  iemand uit de groep aan en zegt direct de 

bijhorende eigenschap; de aangewezene gaat direct verder met een ander 

aan te wijzen enz. Het spel moet zeer snel gespeeld worden. Wie te laat is of 

een fout maakt, is de pineut en moet uit de groep. De rest van de groep 

speelt gewoon door. 

  De pineut sluit aan bij een ander groepje om daar weer mee te spelen. Als er 

een pineut in je groep komt, moet je die direct opnemen in de groep, even 

alle eigenschappen opsommen en dan verder spelen; de pineut mag je de 

eerstvolgende drie beurten niet aanwijzen, zodat de kans vergroot dat hij/zij 

niet weer direct de pineut is. 

Thema’s Kinderrechten 

Moeilijkheidsgraad Gemakkelijk  

Leeftijd 12 tot 20 jaar 

Groepsgrootte 12 tot 20 leerlingen  

Soort activiteit spel 

Samenvatting activiteit om  Kinderrechten bespreekbaar te maken  

Doelstellingen  Originele kennismaking met de verschillende deelnemers 

 Kennismaking met de verschillende kinderrechten 

 Via een eenvoudig inleefspel ondervinden de deelnemers hoe het 

voelt om uitgesloten te worden en om aansluiting trachten te 

zoeken bij een ‘nieuwe’ groep. 

 

Voorbereiding / 

Materiaal  Kinderrechtentekeningen (www.schoolforrights.be ) 

  

http://www.schoolforrights.be/
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 Er wordt dus in steeds veranderende groepjes gespeeld. 

 Na een tijdje laat je de eigenschap veranderen. 

 

 

Mogelijke eigenschappen 

o Recht op een naam: elkaars voornaam zeggen (als ze die nog niet goed 

kennen);   

 

variant voor groepen die elkaars voornamen al goed kennen: volledige officiële 

voornamen of voornaam + familienaam. 

o Recht op inspraak: favoriete politicus 

o Recht op cultuur: het laatste museum,  concert, festival dat je bezocht, 

o Recht op voeding: favoriet gerecht, drank,  

o Kledij: aantal broeken / schoenen dat je hebt 

o Onderdak: soort woning waarin je woont 

o Samenkomen: een club/vereniging/ groep/… waar je lid van bent 

o Onderwijs: welk is (was) jouw ‘buisvak’ op school? 

o Informatie: het laatste boek dat je gelezen hebt, favoriete auteur, favoriete 

krant of tijdschrift. 

o Veiligheid: iets waar je bang van bent 

o Spel /vrije tijd: een favoriete hobby  

o Zorg: je geboorteplaats 

o Familie: aantal gezinsleden 

o Verzorging:  ergste blessure of kwetsuur 

o Privé- leven:  aantal Facebook- vrienden of andere netwerksites 

o Kinderarbeid:  hatelijkste klusje thuis als kind/ leukste of minst leuke job 

 

 

 


