
MAAK ER EEN 
FEEST VAN!
Dag van de Rechten 

van het Kind

Op 20 november is het 25 jaar geleden dat de Verenigde Naties het Verdrag 
voor de Rechten van het Kind aannamen. In het verdrag staan rechten die voor 
alle kinderen gelden, waar ook ter wereld. Het Platform Mensenrechteneducatie 
heeft ideeën voor u samengesteld om eenvoudig een leerzame en feestelijke 
kinderrechtendag op uw school te organiseren.



KLASSENGESPREK
Deze dag is nog meer dan normaal een dag met kinderen, over kinderen en voor kinderen! 
Begin de dag met een klassengesprek en geef elkaar een compliment! 

DOE MAAR DIGITAAL! 
Per Dag Wijzer is digitaal lesmateriaal voor de onder- en bovenbouw. 
Het gaat onder andere over het Utrechts Kindercomité en Tuan Papa 
(oorlogsliefdekinderen in Indonesië). Download via www.cmo.nl/erfgoed-vo

BEKIJK DE FILM WADJDA  
Kijk naar de ontroerende fi lm Wadjda – een prachtig verhaal over een eigengereid meisje uit 
Riyad, dat alles op alles zet voor een groene fi ets. Jongens mogen toch ook fi etsen? Waarom zij 
dan niet? Er is uitgebreid (digitaal) lesmateriaal bij de fi lm beschikbaar. 
Film (bestellen): www.moviesthatmatter.nl/educatie/fi lmaanbod zoeken op ‘Wadjda’. 
Lesbrief: www.moviesthatmatter.nl/educatie/lesmateriaal/voorbeelden_lesmateriaal

KINDEREN MET EEN BEPERKING
Laat leerlingen een posterpresentatie maken over inclusief onderwijs 
wereldwijd en in het bijzonder ontwikkelingslanden. Lees het magazine over 
inclusie en ontwikkelingssamenwerking via www.dcdd.nl/vice-versa-maakt-
een-bijlage-over-inclusie-van-mensen-met-een-handicap-in-
ontwikkelingsssamenwerking/ 

OVER DISCRIMINATIE ENZO 
Aan de slag met de educatieve strip Nieuwe vrienden (onderbouw) en de 
serious game Fair Play! (bovenbouw). Over omgaan met elkaar, identiteit, 
vriendschap, pesten, vooroordelen en discriminatie.
Bestel de educatieve strip via  www.annefrankkrant.nl 
Speel de game: http://playfairplay.nl 

THEE, CUPCAKES & KINDERRECHTEN MET AMNESTEATIME 
Sluit deze dag af met een informatief feestje! Wat is er blijven hangen van 
deze dag vol mensenrechten? Test je kennis en doe de mensenrechtenquiz! 
Bestel het AmnesTeaTime-pakket, waarin naast de quiz ook een speciale 
groetenkaartactie, mensenrechtenboekjes, thee, recepten voor cupcakes en veel meer zit!
Bestel via www.amnestyopschool.nl/teatime


