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INLEIDING
Laat de kinderen genieten van een parcours met negen "posten" die elk een kinderrecht in
de kijker zetten! Kinderen kiezen zelf de volgorde waarin ze het parcours afleggen en
kunnen dit alleen of in kleine groepjes doen. Telkens ze langs een postje zijn geweest,
wordt hun kinderrechtenkaart afgestempeld.
Ze mogen hun naam stempelen op een naamkaartje dat ze opgespeld krijgen (want wat
doe je als je geen naam hebt!), moeten eerst een stapel blikken omvergooien die hun
recht op spel in de weg staan,...
Op een speelse wijze ervaren kinderen zo waarom kinderrechten belangrijk zijn. In principe
werken de spelletjes voor alle leerlingen in het basisonderwijs. Waar dit zinvol kan zijn,
wordt er een onderscheid gemaakt tussen kleuters en lagereschoolkinderen.
Dit pakket omvat gedetailleerde instructies, de materialenlijst, een
kinderrechtenstempelkaart, kinderrechtentekeningen voor de postjesmarkeringen, wat
achtergrondinfo over elk kinderrecht,...: kortom, dit is een kant-en-klaar pakket dat direct
afgedrukt en gebruikt kan worden!
Aarzel niet om ons te laten weten hoe dit pakket jullie - en natuurlijk de kinderen bevallen is. Zie de colofon op p. 2 voor onze contactgegevens.
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I. HET ALGEMENE CONCEPT
Tover de speelplaats, de turnzaal en enkele klaslokalen voor de gelegenheid om tot een
heus kinderrechtenparcours! Op 9 plaatsen kunnen kinderen een spelletje spelen of toffe
opdracht uitvoeren, telkens rond een bepaald kinderrecht. Zo kan elk kind aan elke post
een stempel verdienen, tot zijn/haar kinderrechtenkaart vol is.
Op elke kinderrechtenkaart (zie bijlage) is een meisje getekend, met op bepaalde plaatsen
van dit meisje een tekening van een specifiek kinderrecht. In totaal zijn er 9 kinderrechten
afgebeeld: 1 per post van het parcours.
Bij elke post hang je een grote, goed zichtbare poster met een tekening van het
kinderrecht van jouw post (zie bijlage). Elk kind mag daar ook haar/zijn mening over het
spelletje op kwijt (zie verder P.7).
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf kiezen in welke volgorde ze het parcours afleggen.
Ze kunnen dit individueel, per 2 of in een klein groepje doen. En iedereen loopt gezellig
door elkaar.
Nadat een kind een spelletje tot een (min of meer) goed einde gebracht heeft, krijgt zij/hij
een stempel of andere markering op haar/zijn kinderrechtenkaart.
Eventueel kan je een geschenkje voorzien voor kinderen met een "volle"
kinderrechtenkaart.
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II. OVERZICHT VAN DE KINDERRECHTENPOSTEN

Kinderrecht

Tekening

Spelletje

0

eigen mening
en inspraak

per post: leuk/niet leuk aanduiden op
een grote poster

1

naam

naam stempelen/schrijven op je
kinderrechtenkaart

2

water

potje water overdragen om fles te
vullen
eventueel: in de wereld

3

spel

blikken omvergooien om toegang te
krijgen tot het spelletje
kinderrechtendomino

4

handicap

op 1 been hinken naar de overkant,
zonder en met steun van een ander
kind

5

familie

(samen met ouders/brussen) tekenen:
wat vind je het leukst om samen te
doen?

6

zorg

- een pop een luier omdoen,
- met foute bril op/met 1 oog dicht
ringen gooien

7

privé-leven

vastgebonden per 2 naar de overkant

8

veiligheid en
bescherming

- parcours
- bescherm je tegen de regen: kies iets
wat je beschermt

9

samenkomen

- met 5 in een hoepel
- kinderpiramide met 6

Kinderrechtenschool | School for Rights - p. 6 – KINDERRECHTENKERMIS

III. INSTRUCTIES PER KINDERRECHTENPOST

0. Elk kind heeft recht op een eigen mening en inspraak
Materiaal

.
.

per post:
poster met kinderrechtentekening
smiley-stempels/-stickers, of groene/rode stiften

Voorbereiding
Hang bij elke post een grote, goed zichtbare poster met een tekening van het kinderrecht
in kwestie (zie bijlage). Deze tekeningen staan in mini-versie op de kinderrechtenkaarten.

Spelregels
Laat elk kind dat klaar is met de activiteit van jouw post aanduiden op de poster of hij/zij
deze opdracht of dit spel fijn vond of niet. Dit kan door een "smiley" te stempelen of
kleven op de poster (zie bijlage). Of door gewoon door er een groen of rood bolletje op te
kleuren.
We vinden het belangrijk om te weten te komen wat kinderen vonden van elk spelletje.
Als alle posters van alle postjes samengelegd worden, kunnen we ons daar een idee over
vormen en dit pakket bijsturen.

Achtergrond
Elk kind heeft recht op een eigen mening en inspraak. Jullie denken na over de dingen die
jullie willen zeggen en jullie vertellen ze ook. Wij, grote mensen, leren jullie ook hoe jullie
dit op een goede manier doen. Wij moeten goed naar jullie luisteren, al mogen jullie niet
alles zelf beslissen.
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1. Elk kind heeft recht op een naam
Materiaal

.
.
.
.
.

tafels en stoelen
een kinderrechtenkaart per kind
letterstempels of stiften/kleurpotloden/verf/wasco's of
kranten/tijdschriften/lijm/scharen
poster met kinderrechtentekening
smiley-stempels/-stickers, of groene/rode stiften

Voorbereiding

.
.
.
.

Hang de poster "Elk kind heeft recht op een naam" op een duidelijk zichtbare
plaats aan jouw post (zie bijlage 2). Leg er de smiley-stempels/-stickers of
groene/rode stiften bij. Zie instructies bij postje 0 (P.7).
Kopieer voldoende exemplaren van de kinderrechtenkaart (zie bijlage 1): elk kind
heeft er eentje nodig.
Zet de tafels en stoelen zo klaar dat er verschillende kinderen rond kunnen zitten.
Zet knutselmateriaal klaar: letterstempels, of stiften, kleurpotloden, verf, wasco's,
of kranten/tijdschriften en lijm/scharen

Spelregels
Vraag aan elk kind om zijn/haar voornaam met behulp van de letterstempels te stempelen
op zijn/haar kinderrechtenkaart. Hier is onderaan plaats voor voorzien, bij de tekening
"recht op een naam".
Als je geen letterstempels hebt, kan je kinderen hun naam ook gewoon met
stiften/kleurpotloden/ verf/wasco's/... laten schrijven. Of je kan hen letters laten
uitknippen uit een krant/tijdschrift en zo hun naam samenstellen.
Natuurlijk help je kinderen die hun naam nog niet zelf kunnen schrijven. Zij kunnen bij hun
naam misschien ook iets tekenen waarvan ze vinden dat dit bij hen past.
Vraag aan elk kind dat klaar is om aan te duiden op de grote poster of hij/zij dit tof vond
om te doen (zie instructies bij post 0, P.7).

Achtergrond
Elk kind heeft recht op een naam. Jullie hebben allemaal een naam: een voornaam en een
familienaam. Het is belangrijk dat jullie naam goed gebruikt worden. Anders is het moeilijk
om je aan te spreken, zo zonder naam. Dan zouden we moeten zeggen "he jij daar". Dat is
vervelend, niet handig en niet leuk voor jou!
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2. Elk kind heeft recht op water
Materiaal

.
.
.
.
.
.
.

speelplaats
2 emmers water
5-tal yoghurtpotjes
afbakening terrein
eventueel: wereldkaart
poster met kinderrechtentekening
smiley-stempels/-stickers, of groene/rode stiften

Voorbereiding

.
.
.
.
.

Hang de poster "Elk kind heeft recht op water" op een duidelijk zichtbare plaats
aan jouw post (zie bijlage 2). Leg er de smiley-stempels/-stickers of groene/rode
stiften bij. Zie instructies bij postje 0
Zorg dat je gemakkelijk toegang hebt tot een kraan.
Baken je terrein af: voor kleuters heb je ongeveer 5 bij 5 meter nodig, voor
oudere kinderen mag dat gerust 5 bij 10 meter zijn.
Zet aan de ene kant van het terrein 2 emmers water klaar. Zet er de lege
yoghurtpotjes naast.
Zet aan de andere kant van het terrein 5 lege flessen op een rij, goed gespreid
over de breedte van je terrein.

Spelregels
Vraag aan elk kind om zijn/haar voornaam met behulp van de letterstempels te stempelen
op zijn/haar kinderrechtenkaart. Hier is onderaan plaats voor voorzien, bij de tekening
"recht op een naam".
Als je geen letterstempels hebt, kan je kinderen hun naam ook gewoon met
stiften/kleurpotloden/ verf/wasco's/... laten schrijven. Of je kan hen letters laten
uitknippen uit een krant/tijdschrift en zo hun naam samenstellen.
Natuurlijk help je kinderen die hun naam nog niet zelf kunnen schrijven. Zij kunnen bij hun
naam misschien ook iets tekenen waarvan ze vinden dat dit bij hen past.
Vraag aan elk kind dat klaar is om aan te duiden op de grote poster of hij/zij dit tof vond
om te doen (zie instructies bij post 0, P.7).

Achtergrond
Elk kind heeft recht op water. Zonder water kan niemand leven. Iedereen heeft water
nodig om te drinken en zich te wassen. Dat kan ook niet met vuil water. Er zijn veel
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mensen op de wereld die weinig of zelfs geen water hebben. Daarom moeten we
voorzichtig zijn met water: we moeten spaarzaam zijn en mogen water niet verspillen.

Kinderrechtenschool | School for Rights - p. 10 – KINDERRECHTENKERMIS

3. Elk kind heeft het recht om te spelen
Materiaal

. speelplaats of open binnenruimte
. 30 lege blikken
. 2 balletjes
. afbakening terrein
. kinderrechtendomino
. eventueel tafels en stoelen
. poster met kinderrechtentekening
. smiley-stempels/-stickers, of groene/rode stiftenVoorbereiding
Voorbereiding

.
.
.
.
.
.
.
.

Knutsel de kinderrechtendomino. Je kan de gewone versie kiezen of de
reuzenversie (zie bijlage 4).
Hang de poster "Elk kind heeft recht op spel" op een duidelijk zichtbare plaats aan
jouw post (zie bijlage 2). Leg er de smiley-stempels/-stickers of groene/rode
stiften bij. Zie instructies bij postje 0(P.7).
Baken je terrein af. Je hebt 2 gedeelten nodig: 1 gedeelte van ongeveer 4 bij 3
meter (voor oudere kinderen mag dit gerust 4 bij 5 meter zijn) en een gedeelte
om kinderrechtendomino te spelen.
Indien je de reuzenversie van de kinderrechtendomino speelt, moet dit gedeelte
ongeveer 4 bij 4 meter groot zijn. Indien je de gewone versie van de
kinderrechtendomino speelt, heb je een paar tafels en stoelen nodig.
Zet in het eerste gedeelte 2 blikken muren klaar: onderaan een laag met 5 blikken
naast elkaar,daarop 4 blikken, enz., tot je 1 blik aan de top zet. Plaats 2 zulke
blikken muren naast elkaar, met voldoende afstand ertussen.
Duid aan van welke afstand kinderen mogen gooien (vul dit gerust flexibel in
naargelang van de specifieke leeftijd/grootte/handigheid van elk kind dat bij je
komt).
Leg 2 balletjes klaar.
Leg in het tweede gedeelte de kinderrechtendomino klaar (zie bijlage 4).

Kinderrechtenschool | School for Rights - p. 11 – KINDERRECHTENKERMIS

Spelregels
Vraag aan elk kind om zijn/haar voornaam met behulp van de letterstempels te stempelen
Leg uit dat elk kind hier kinderrechtendomino mag spelen want elk kind heeft het recht
om te spelen. Maar eerst moeten ze een hindernis overwinnen: hun recht om te spelen
wordt tegengehouden door een blikken muur! Want soms gebeurt het wel dat er kinderen
zijn die niet zomaar mogen spelen, bijvoorbeeld omdat ze moeten werken om centjes te
verdienen. Daarom moeten ze eerst de blikken omvergooien. Pas als deze hindernis weg
is, mogen ze beginnen aan het dominospel.
Eens ten minste 2 kinderen hun blikken muur omvergegooid hebben, mogen ze
kinderrechtendomino spelen.
Dit kan in het groot (reuzenversie) of in het klein (gewone versie). Zie bijlage 4.
Vraag aan elk kind dat klaar is om aan te duiden op de grote poster of hij/zij dit tof vond
om te doen (zie instructies bij post 0, P.7).

Achtergrond
Elk kind heeft het recht om te spelen. Jullie mogen dus spelen, rusten, naar toneel gaan,
een film kijken, aan sport doen,... Dit kan ook op school. Door te spelen, kan je plezier
maken. En je kan ook veel leren, van spelletjes en van de andere kinderen met wie je
speelt. Niemand kan de hele tijd alleen maar werken! Dus mogen ook grote mensen soms
eens uitrusten.
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4. Elk kind heeft recht op aangepaste verzorging bij ziekte
of handicap
Materiaal

.
.
.
.

speelplaats of open binnenruimte
afbakening terrein
poster met kinderrechtentekening
smiley-stempels/-stickers, of groene/rode stiften

Voorbereiding

.
.

Hang de poster "Elk kind met een handicap heeft recht op aangepaste verzorging"
op een duidelijk
Baken je terrein af. Zorg dat de afstanden aangepast zijn aan de leeftijd van de
kinderen: ze

Spelregels
Leg uit elk kind dat ziek is of een handicap heeft, het recht heeft om op een aangepaste
manier verzorgd te worden. Net als een kind met een handicap, gaan de kinderen naar de
overkant moeten hinken op 1 been. Wie aan de overkant is geraakt, moet nu terug hinken
op 1 been – maar deze keer wordt hij/zij ondersteund door een ander kind. Vraag wat er
gemakkelijker ging: met of zonder steun van een ander kind? Meestal zal het met extra
ondersteuning vlotter verlopen zijn: aangepaste verzorging is nodig voor kinderen met een
handicap. Soms zal het met extra ondersteuning net moeilijker verlopen zijn: dan was de
ondersteuning niet op een goede manier "aangepast" aan wat het kind op 1 been nodig
had (vb. het verliep hobbeliger omdat het ondersteunende kind te snel of te traag ging, te
dichtbij of te ver liep,...).
Vraag aan elk kind dat klaar is om aan te duiden op de grote poster of hij/zij dit tof vond
om te doen (zie instructies bij post 0, P.7).

Achtergrond
Elk kind heeft het recht op een aangepaste verzorging als hij/zij ziek is of een handicap
heeft. Als jullie ziek zijn, moeten grote mensen voor jullie zorgen. Bijvoorbeeld door met
jou naar de dokter te gaan. Kinderen kunnen ook een handicap hebben. Dat betekent dat
ze bijvoorbeeld niet goed kunnen zien of horen of stappen. Dan is het belangrijk dat zij
extra zorg krijgen, zodat ze fijn kunnen meespelen met de andere kinderen, en ook naar
school kunnen gaan.
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5. Elk kind heeft recht om bij de eigen familie te zijn
Materiaal

.
.
.

Indien buiten:

.
.
.
.

speelplaats
afbakening terrein
stoepkrijt

Indien binnen:
binnenruimte
tafels en stoelen
tekenpapier
stiften/kleurpotloden/verf/wasco's

.

En ook:

. smiley-stempels/-stickers, of groene/rode stiften
poster met kinderrechtentekening

Voorbereiding

.

Hang de poster "Elk kind heeft recht om bij de eigen familie te zijn" op een
duidelijk zichtbare plaats aan jouw post (zie bijlage 2). Leg er de smiley-stempels/stickers of groene/rode stiften bij.

. Baken
je terrein af. Je hebt per kind toch wel 1 m² aan beschikbare stoeptegels
nodig.
. Zet stoepkrijt klaar. Verdeel verschillende kleuren in verschillende emmers/dozen.
Indien binnen:
. Zet
enkele tafels en stoelen zo klaar dat er verschillende kinderen rond kunnen
zitten
. Zet tekengerief klaar: stiften/kleurpotloden/verf/wasco's.
Indien buiten:

Spelregels
Leg uit dat de kinderen deze opdracht samen met hun broers/zussen/ouders mogen
uitvoeren (maar het hoeft niet: het mag ook individueel).
Vraag aan de kinderen met wie ze een gezin vormen: bij wie wonen ze (meestal)(ouder/s,
(stief), (stief)zus/sen,...) ?
Vraag hen dan om eens na te denken: wat vinden ze het tofst om samen met hun gezin te
doen?
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Vraag hen dan om dat te tekenen. Als hun gezin erbij is, mogen ze samen met hun gezin
tekenen.
Vraag aan elk kind dat klaar is om aan te duiden op de grote poster of hij/zij dit tof vond
om te doen (zie instructies bij post 0, P.7).
Probeer een foto te maken van de stoepkrijttekeningen, de tekeningen op te hangen aan
de muur en daar nog iets mee te doen (wat hebben de kinderen precies getekend?), of ze
mee te geven om aan de ouders te tonen (voor hen is het ook interessant om te zien wat
hun kind getekend heeft!).

Achtergrond
Elk kind heeft het recht om bij de eigen familie te zijn. Jullie mogen bij jullie familie zijn!
Wie is je familie? Dat zijn de mensen bij je je thuis voelt. Dat kunnen je mama en/of papa
zijn, zussen en/of broers, oma's en opa's,... De grote mensen moeten ervoor zorgen dat je
bij je familie kan blijven, zolang zij goed voor jou zorgen en je je bij hen thuis voelt.
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6. Elk kind heeft recht op zorg
Materiaal

.
.
Ofwel:
.
.
Ofwel:

een pop
een luiertje
foute bril (eventueel)
ringengooispel

En ook:

.
.

poster met kinderrechtentekening
smiley-stempels/-stickers, of groene/rode stiften

Voorbereiding

.
.

Deze post kan zowel binnen als buiten ingericht worden.
Hang de poster "Elk kind heeft recht op zorg" op een duidelijk zichtbare plaats aan
jouw post (zie bijlage 2). Leg er de smiley-stempels/-stickers of groene/rode
stiften bij. Zie instructies bij postje 0 (P.7).

. Maak je keuze uit de 2 opdrachten: pop of ringen.
Pop:
. Leg een pop en een luier klaar.
Ringen:
. Zet
het ringengooispel klaar (knutsel dit eventueel zelf in elkaar: ringen rond
flessen).
. Leg eventueel een kapotte bril klaar.
Spelregels
Pop:

Leg uit dat er voor elk kind goed gezorgd moet worden. Een baby'tje, bijvoorbeeld, heeft
vaak een nieuwe luier nodig. Daarom moet elk kind de pop een luier aandoen. Als er
kinderen zijn die bezwaren hebben (bijvoorbeeld omdat ze vinden dat dit iets voor meisjes
is), ga je hierover best in gesprek met hen: waarom denk je dat jongen dit niet zouden
hoeven te doen?
Ringen:
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Leg uit dat elk kind recht heeft op zorg. Maar nu is er een probleem: er wordt niet goed
gezorgd voor jou want je moet een kapotte bril opzetten. Dat maakt het natuurlijk
moeilijker om je opdracht uit te voeren, namelijk het len. ringengooispel spe
Als je geen kapotte bril hebt, kan je aan de kinderen vragen om 1 oog dicht te knijpen en
zo te gooien: ook hier is het duidelijk dat er niet goed gezorgd wordt voor hen.
Zo kunnen de kinderen ervaren waarom het belangrijk is dat er goed voor hen gezorgd
wordt.
Vraag aan elk kind dat klaar is om aan te duiden op de grote poster of hij/zij dit tof vond
om te doen (zie instructies bij post 0, P.7).

Achtergrond
Elk kind heeft recht op zorg. Als jullie iets overkomt, dan moeten wij grote mensen voor
jullie zorgen. Wij moeten jullie beschermen, zodat je geen pijn hoeft te hebben of bang
hoeft te zijn.
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7. Elk kind heeft recht op een privé-leven
Materiaal

.
.
.
.

Deze post kan zowel binnen als buiten ingericht worden.een pop
grote elastieken of sjaals
afbakening terrein
poster met kinderrechtentekening
smiley-stempels/-stickers, of groene/rode stiften

Voorbereiding

.
.

Hang de poster "Elk kind heeft recht op een privé-leven" op een duidelijk
zichtbare plaats aan jouw post (zie bijlage 2). Leg er de smiley-stempels/-stickers
of groene/rode stiften bij. Zie instructies bij postje 0 (P.7).

. Leg de grote elastieken of sjaals klaar.

Baken je terrein af. Voorzie ongeveer 3 bij 10 meter. Duid start- en finishlijn aan.

Spelregels
Leg uit dat elk kind het recht heeft op een privé-leven. Dit betekent dat iedereen soms wel
eens alleen wil zijn, of een geheimpje voor zichzelf wil houden. Maar nu is er een
probleem: de kinderen willen graag alleen naar de overkant geraken, maar kunnen dit
niet. Ze worden immers per 2 vastgebonden aan elkaar... Weg privé-leven! Hoe vervelend
is dat.
Laat de kinderen per 2 aan de startlijn staan. Bind met behulp van een grote elastiek of
een sjaal de rechterenkel van kind 1 vast aan de linkerenkel van kind 2. Laat hen dan
samen naar de overkant vertrekken (ze zullen goed moeten samenwerken).
Als de sfeer ernaar is, kan je hier een wedstrijdje van maken: om ter eerst aan de overkant
geraken. Vermijd dit wedstrijdelement als de kinderen elkaar niet goed kennen of als ze te
competitief ingesteld zijn.
Als je een grotere groep kinderen en voldoende elastieken/sjaals hebt, kan je hen in een
lange rij allemaal aan elkaar vastbinden...
Vraag aan elk kind dat klaar is om aan te duiden op de grote poster of hij/zij dit tof vond
om te oen (zie instructies bij post 0, P.7).

Achtergrond
Elk kind heeft recht op een privé-leven. Jullie mogen soms iets voor jezelf houden.
Iedereen wil soms wel eens eventjes alleen zijn. Soms is iets gewoon helemaal alleen van
jou en hoeven andere mensen daar niets van te weten! Het is wel belangrijk dat je je
geheimpjes zelf fijn vindt. Anders kan je ze best wel vertellen aan iemand die je vertrouwt.
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8. Elk kind heeft recht op veiligheid en bescherming
Materiaal

. afbakening terrein
. tuinslang met wateraansluiting
. enkele paraplu's
. enkele regenjassen
. enkele regenhoedjes
. enkele handdoeken
Indien buiten:

. turnzaal
. turnzaalmateriaal (kegels, Zweedse banken, matten, klimrek,...)
En ook:
. poster met kinderrechtentekeningen
. smiley-stempels/-stickers, of groene/rode stiften
Indien binnen:

Voorbereiding
Hang de poster "Elk kind heeft recht op veiligheid en bescherming" op een duidelijk
zichtbare plaats aan jouw post (zie bijlage 2). Leg er de smiley-stempels/-stickers of
groene/rode stiften bij. Zie instructies bij postje 0 (P.7).
Hindernissenparcours:
Stel een hindernissenparcours op met het materiaal dat je ter beschikking hebt in de
turnzaal. Het is de bedoeling dat het parcours uitdagend is maar tegelijk ook niet zo
moeilijk dat kinderen zouden afhaken.
Regen:
Baken je terrein af. Je hebt ongeveer 2 bij 4 meter nodig.
Zorg dat je toegang hebt tot een wateraansluiting voor de tuinslang.
Leg het regengerief klaar: regenhoedjes, paraplu's, regencapes,...
Leg de handdoeken klaar aan de overkant van je terrein.

Spelregels
Hindernissenparcours:
Leg uit dat elk kind het hindernissenparcours moet doorlopen (en -klimmen, -springen,...).
Maar opgelet: elk kind heeft recht op veiligheid en bescherming. Dit betekent dat je ook
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zelf voorzichtig genoeg moet zijn om jezelf te beschermen en op een veilige manier aan
het einde van het parcours te geraken.
Regen:
Leg uit dat elk kind recht heeft op veiligheid en bescherming. Straks ga je de tuinslang
aanzetten om de kinderen zo nat mogelijk te spuiten. Maar kinderen kunnen zichzelf
beschermen en voor hun veiligheid zorgen door regenspullen te gebruiken. Ze mogen zelf
kiezen.
Laat de kinderen dan naar de overkant van je terrein hollen, met de tuinslang op hen
gericht!
Geef hen indien nodig een handdoek om zich te drogen.
Vraag aan elk kind dat klaar is om aan te duiden op de grote poster of hij/zij dit tof vond
om te doen (zie instructies bij post 0, P.7).

Achtergrond
Elk kind heeft recht op veiligheid en bescherming. Wij grote mensen moeten ervoor
zorgen dat jullie je veilig kunnen voelen. We moeten jullie beschermen.
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9. Elk kind heeft recht om samen te komen
Materiaal

. afbakening terrein
. enkele hoepels
Ofwel:
. mat op de grond
. turnzaalmateriaal (kegels, Zweedse banken, matten, klimrek,...)
En ook:
. poster met kinderrechtentekeningen
. smiley-stempels/-stickers, of groene/rode stiften
Owel:

Voorbereiding
Hang de poster "Elk kind heeft recht om samen te komen" op een duidelijk zichtbare
plaats aan jouw post (zie bijlage 2). Leg er de smiley-stempels/-stickers of groene/rode
stiften bij. Zie instructies bij postje 0 (P.7).
Kies een activiteit: "hoepel" of "piramide".
Hoepel:
Dit kan zowel buiten als binnen.
Baken je terrein af. Je hebt enkele vierkante meters nodig.
Leg enkele hoepels op de grond.
Piramide:
Dit kan zowel buiten als binnen.
Leg de mat op de grond.

Spelregels
met 5 in een hoepel, of kinderpiramide met 6
Hoepel:
Leg uit dat jullie het gezellig gaan maken, want het is toch zo fijn om samen te spelen en
samen te zijn. Daag de kinderen uit: ze moeten met 5 kinderen tegelijk in 1 hoepel gaan
staan! Want elk kind heeft het recht om samen te komen...
Piramide:
Leg uit dat jullie het gezellig gaan maken, want het is toch zo fijn om samen te spelen en
samen te zijn. Daag de kinderen uit: ze moeten met 6 kinderen een piramide (op handen
en knieën) vormen: onderaan 3 kinderen naast elkaar, dan 2 kinderen, dan bovenaan 1
kind. Want elk kind heeft het recht om samen te komen...
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Vergeet niet om foto's te maken van deze acrobatische toeren.
Vraag aan elk kind dat klaar is om aan te duiden op de grote poster of hij/zij dit tof vond
om te doen (zie instructies bij post 0, P.7).

Achtergrond
Elk kind heeft het recht om samen te komen. Jullie mogen samen met jullie vriendinnen en
vrienden spelen, naar de jeugdbeweging gaan, dansles volgen,... Want niemand kan de
hele tijd alleen zijn. Samen met andere kinderen kan je veel plezier maken en ook van
elkaar leren.

Kinderrechtenschool | School for Rights - p. 22 – KINDERRECHTENKERMIS

Bijlagen 1 en 2: kinderrechtenstempelkaart en poster per kinderrechtenpost
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Elk kind heeft recht op een
naam: geef je mening !
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Elk kind heeft recht op water:
geef je mening !
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Elk kind heeft recht op spel:
geef je mening !
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Elk kind met een handicap
heeft recht op aangepaste
verzorging:
geef je mening!
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Elk kind heeft het recht
om bij de eigen familie te zijn:
geef je mening!
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Elk kind heeft recht op zorg
geef je mening!
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Elk kind heeft recht op een
privé-leven:
geef je mening!
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Elk kind heeft recht op
veiligheid en bescherming
geef je mening!
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Elk kind heeft recht om samen
te komen:
geef je mening!
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Bijlage 3: smileys
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Bijlage 4: kinderrechtendomino
Op elke kaart staan 2 afbeeldingen. Elke speler krijgt een gelijk aantal kaarten en legt om
beurten, een kaart op tafel zodat de aangrenzende afbeeldingen op elk van de kaarten
dezelfde zijn. Zo wordt een parcours gemaakt en elke speler kan aan het uiteinde ervan een
kaart aanleggen. De vorm van het parcours kan dus altijd verschillend zijn. De eerste speler
die al zijn kaarten heeft afgelegd is de winnaar.
Je kan dit spel ook in de "reuzenversie" spelen. Koop een reuzendominospel, bijvoorbeeld
bij De Banier (www.debanier.be). Print onderstaande kaarten uit en kopieer ze in vergroot
formaat, zodat ze passen op de reuzendominostenen. Nu kan je dit spel ook buiten op de
grond spelen!
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