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Levendige verkiezingen 2021 

Politiek lijkt misschien iets voor volwassenen. Maar politiek gaat vooral over keuzes maken. We 
leven allemaal samen in een land met zo’n zeventien miljoen mensen. En dan is er wel wat te 
kiezen. Met de onderbouw gaan we vooral kijken naar wat kiezen is en hoe je tot een keuze kunt 
komen. Met heuse verkiezingen van de koning van de vogels! 
In de lessen zijn opdrachten te vinden die meer geschikt zullen blijken voor groep 3 en 4 dan 
voor groep 1 en 2. Pas de opdrachten gerust aan naar wat je denkt dat je groep aankan.

Auteur: Jeroen Hoogerwerf 
www.levendiguitgever.nl 

Op 15 , 16 en 17 maart 2021 kunnen alle Nederlanders van 18 jaar en ouder gaan 
stemmen voor de Tweede Kamer. Stemmen is een recht. Niemand is verplicht om te 
gaan stemmen. Met hun stem kunnen de kiezers laten zien wat ze van de plannen 
en ideeën van politici vinden. Het worden zeker Levendige Verkiezingen in 2021! 

http://www.levendiguitgever.nl/


Les 1. Kies ik dit of kies ik dat … 
 

Doel: de kinderen bedenken waarom ze voor iets kiezen en niet voor iets anders. 
 
Nodig:  

• blauw en rood crêpepapier 

• schaar  

• kopie van het werkblad voor elk kind  

• kleurpotloden 

• zak met voorwerpen (bal, knikker, muziekinstrument, verfdoos, koekje, springtouw, knuffel, auto, pop, 
boekje) 

 

Begin 
Leg in een hoek van de klas rood crêpepapier, in een andere hoek blauw crêpepapier. Vraag aan de 
kinderen: 

• Welke kleur vind jij het mooist? Ga daar maar naartoe. 

• Waarom vind je deze kleur het mooist? 

• Heb je ook kleren in die kleur? Welke? En welk speelgoed? 
Knip tot slot stroken van het crêpepapier. Elk kind mag hiermee zijn of haar stoel versieren. 
 

Kern 
Voer een gesprek over kiezen met de kinderen. Daarnet hebben ze gekozen voor blauw of rood. Maar als ze 
kunnen kiezen tussen spelen op een drumstel of een computer, wat kiezen ze dan? Waarom? Hoe zit dat 
met binnen spelen of buiten spelen? En tekenen met kleurpotloden of stiften? 
 

Vertel daarna het volgende verhaal: 
Sem is blij. Nog vijf nachtjes slapen en dan is het grote vakantie. Sem heeft zin in de vakantie. Weet je 
waarom? Hij mag eerst een week bij opa en oma logeren en daarna gaat hij met papa en mama op vakantie. 
‘Sem, kom eens,’ zegt mama. Mama zit op de bank. Ze heeft de telefoon in haar hand. Ze zegt: ‘Joris vraagt 
of je in de vakantie bij hem komt logeren. Maar het kan alleen in de week dat je naar opa en oma zou gaan. 
Wat vind je daarvan? Best moeilijk om te kiezen hè?’ Sem zucht. Hij vindt het hartstikke moeilijk om te 
kiezen! Hij wil graag naar opa en oma. Opa gaat altijd met hem vissen en dat is heel leuk. Sem wil ook graag 
naar Joris. Joris woont vlakbij het strand en met Joris kun je altijd lachen. Sem denkt heel lang na. Dan zegt 
hij: ‘Ik kies voor opa en oma. Die waren het eerst.’ 
Bespreek na: waarom vond Sem het zo moeilijk om te kiezen? Waarom koos hij voor opa en oma? Moet jij 
ook weleens kiezen bij wie je gaat logeren of spelen? Voor wie kies je dan? Waarom? Hoe vind je het om te 
moeten kiezen? 
 

Deel het werkblad uit. De kinderen kiezen steeds één van de twee tekeningen. Met kleurpotlood tekenen ze 
er een cirkel om. Waarom hebben ze hiervoor gekozen? Bespreek dit in de klas.  
 

Afronden 
De kinderen zitten in een kring. Neem de zak met voorwerpen en geef deze aan één van de kinderen. 
Het kind kiest een voorwerp en vertelt waarom het hiervoor heeft gekozen. Daarna doet hij het voorwerp 
weer terug in de zak en geeft de zak door.  
 

Extra  
• Luister en kijk naar het liedje Tommie kan niet kiezen op Sesamstraat: 

https://www.youtube.com/watch?v=qrG3bfd-yYA 

• Luister en kijk naar het lied Kiezen is moeilijk van Kindereb voor kinderen: 
https://www.youtube.com/watch?v=6lsmRw4UAaM 

https://www.youtube.com/watch?v=qrG3bfd-yYA


Wat kies jij?



Les 2 Kies mij! 
 
Begin 
De kinderen zitten rustig op hun stoel, de voeten op de grond en de handen in de schoot. De ogen 
zijn dicht. Vertel op rustige toon: 
Daar sta je dan. Je hebt twee euro gekregen voor je rapport en mag naar de winkel om snoep te 
kopen. Een grote puntzak vol. Je stapt de snoepwinkel binnen. Het belletje van de deur rinkelt. Het 
ruikt er lekker naar zoet. Je loopt naar de bakken met snoep en pakt een schep en plastic puntzak. 
Wat ga je kiezen? (…) Dat is moeilijk! 
Er is zo veel. Rode hartjes en zoute visdropjes, blauwe dolfijnen en muntdrop. (…) Dan komt de 
mevrouw van de snoepwinkel naar je toe. Ze zegt: ‘Je hoeft niet te kiezen hoor, je mag alles  
meenemen …’ Alles? denk je verbaasd. ‘Ja, echt’, zegt ze. (…) Doe je ogen maar weer open en rek je 
even uit. 
 
Bespreek na: 

• Hoe zag de winkel er in jouw ogen uit? 

• Wat doe je als iemand zegt dat je alles mee mag nemen? Hoe voelt dat? 

• Wat gebeurt er als je heel veel snoep of ijs eet? Heb jij dat wel eens gedaan? 
 

Kern 
Lees het verhaal De vogels kiezen een koning voor van het werkblad. 
 
(voor groep 3-4) Doe samen het ‘lege nest-spel’ naar aanleiding van het verhaal. Zet voor in de klas 
een stoel. Om de beurt gaat een kind op dit ‘nest’ zitten en speelt de rol van een dier uit het verhaal: 
het kleine vogeltje, de adelaar, de mus, de leeuw, de mol, de uil. Ze vertellen wat ze hebben 
meegemaakt. Daarna mogen de andere kinderen vragen stellen, waarom moet jij de koning zijn? Doe 
het de eerste keer zelf voor (‘Ik ben de adelaar’) en vertel wat je hebt meegemaakt. Spreek zo nodig 
van tevoren af hoeveel kinderen er mogen en in welke rollen. Wijs eventueel kinderen aan. 
 
Voer een gesprek aan de hand van de volgende vragen: 

• Waarom kunnen de vogels geen koning kiezen? 

• Wie zou eigenlijk de koning van de vogels moeten zijn? De grootste? De mooiste?  

• Heb jij ook wel eens dat je niet kunt kiezen? Wanneer is dat zo? 

• Is het belangrijk om een keuze te maken?  
 
Afronden 
In het filmpje op SchoolTV:  https://schooltv.nl/video/de-tweede-kamer-wat-gebeurt-daar/ wordt 
uitgelegd wat de Tweede Kamer doet en dat daar verkiezingen voor zijn. Leg in je eigen woorden uit 
waar de verkiezingen voor zijn (bekijk eventueel zelf de lessen voor groep 5 t/m 8 voor meer 
informatie. Vertel dan dat jullie ook verkiezingen gaan houden en de koning van de vogels gaan 
kiezen aan de hand van het stembiljet (zie werkblad). Laat de kinderen hun stembiljet opbouwen en 
in een stembus doen (doos of bus). 
Tel de stemmen met de kinderen en bekijk wie voor de groep de koning van de vogels is geworden! 
 
 
  

https://schooltv.nl/video/de-tweede-kamer-wat-gebeurt-daar/


De vogels kiezen een koning 
 
Het was een strenge winter. En alle vogels waren samengekomen. De dieren hadden al een koning 
gekozen. Zij kozen de leeuw, want dat was het sterkste dier. Machtig om zijn grote en scherpe 
klauwen, zijn grote leeuwenmuil en zijn grote kop omringd door een stevige bos haar. Ook de vogels 
wilden graag een koning hebben.  
 
Ze overlegden en praten en praten. Ze konden niet direct een vogel als koning kiezen. Daarom 
besloten ze uiteindelijk om een wedstrijd te organiseren. De vogel die het hoogste kon vliegen zou de 
koning van alle vogels zijn. De mus, de merel en de pimpelmees probeerden het, maar kwamen niet 
zo hoog. De ooievaar kon heel hoog vliegen en de zeemeeuw kwam nog hoger. Maar de adelaar die 
vloog gemakkelijk nog veel hoger. Er was alleen een klein vogeltje dat tussen de veren van de adelaar 
was gekropen. En dat vogeltje kwam tevoorschijn toen de adelaar op zijn allerhoogst aan het vliegen 
was. Van onder de veren vandaan vloog dat kleine vogeltje nog net iets hoger… 
 
Maar dat vonden de andere vogels niet eerlijk. Nou ja, niet alleen niet eerlijk, maar ze wilden zo’n 
klein vogeltje niet als koning hebben van alle vogels. En toen verzonnen ze nog een wedstrijd. Wie 
het verst onder de grond kon komen, die zou koning worden. De haan maakte een mooie kuil en 
kroop erin. En ook de ekster kon een diepe kuil maken. Maar het kleine vogeltje kroop in een gat van 
een mol en was weer de winnaar van de wedstrijd.  
 
De vogels gingen weer in gesprek. Zo’n klein vogeltje kon ze toch niet tot koning kiezen? Toen zijn ze 
het er toch over eens geworden. De adelaar werd koning. En het kleine vogeltje? Dat mocht koning 
zijn in de winter en kreeg daarom de naam ‘winterkoninkje’. 
 

Bewerking van een oude Duitse fabel uit de 15e eeuw 
© Levendig Uitgever 2021  
 

 



Stembiljet Koning van de vogels 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kleur op school: 
levensbeschouwing voor alle kinderen
Kinderen leren fietsen zonder wieltjes, tot tien tellen, zwemmen, vriendjes en ruzie maken 
en nog veel meer. Maar kinderen ontwikkelen zich niet alleen motorisch, cognitief en sociaal-
emotioneel, zij vormen ook hun eigen ‘kijk op de wereld’. Tijdens acht basisschooljaren 
ontwikkelen kinderen voor een belangrijk deel hun persoonlijkheid, hun eigen identiteit. 
Kinderen geven voortdurend betekenis of ‘zin’ aan alles wat ze meemaken. Ook zonder 
een religieuze context ontwikkelt iedereen op deze manier een levensbeschouwing in 
wisselwerking met anderen en de wereld om hen heen. Levensbeschouwing is het bezig 
zijn met betekenisgeving.
De vraag die we met Kleur op school aan kinderen stellen als we het  
levensbeschouwelijk gesprek voeren is dan ook: Wat betekent iets voor jou?

De menselijke maat
Kleur op school is voor elke school die aandacht wil besteden aan levensbeschouwing en sociaal-
emotionele vaardigheden, aan samenleving en burgerschap. Kleur op school is een complete 
methode levensbeschouwing voor de brede groep basisscholen die recht wil doen aan de 
kleurrijkheid van de wereld om ons heen. Kleur op school biedt ruimte voor de persoonsvorming  
van de leerling en brengt de ‘menselijke maat’ in het onderwijs. Of misschien moeten we het wel  
de ‘kindermaat’ terug in het onderwijs noemen.

Je eigen levensverhaal
Iedereen ontwikkelt zijn eigen ‘levensverhaal’ of ‘betekenisverhaal’. Alle nieuwe 
ervaringen krijgen een plek in je levensverhaal, worden in een ‘zinvol’ verband 
geplaatst. Je levensverhaal is een soort bril, je vertelt in je levensverhaal hoe je 
tegen het leven aankijkt. Hoe iets betekenis 
krijgt in je verhaal hangt af van de bagage die je al hebt meegekregen en mee-
gemaakt. Van je eigen levensverhaal dus. De betekenisgeving, het eigen 
betekenisverhaal van het kind, staat bij Kleur op school centraal.

belangrijk. Als je ervaart én erkent dat betekenissen verschillend zijn, 
en je elkaars ‘betekenisgeving’ probeert te begrijpen, kun je er meer 
respect voor opbrengen. De uitwisseling van betekenissen vindt niet 
plaats in confrontatie, maar in ontmoeting en dialoog.  De betekenis 
die een ander geeft kan jou weer inspireren, een spiegel voorhouden, 
in ieder geval: beïnvloeden. 

KLEUR OP SCHOOL UITPROBEREN?
Je kunt Kleur op school  uitproberen met een proefabonnement. Een proefabonnement kost  
€ 50,00 en bestaat uit evenveel exemplaren als er groepen zijn op school om Kleur op school 
in de hele school uit te proberen. Bij een proefabonnement krijgt de school ook toegang tot  
de digibordtoepassing. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de uitgever van Kleur op school: 

Levendig Uitgever, 
telefoon 06 – 226 13 701 of  
per e-mail kleur@levendiguitgever.nl 

Redactie Kleur op school 
Jeroen Hoogerwerf (hoofdredacteur),  
Annemarie Jongbloed, Anouk 
Overbeek en Nynke Bos. 
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Iris Boter (groep 1 & 2),  
Petra Heezen (groep 3 & 4),  
Danëlle Schothorst (groep 5 & 6),  
Wendelien van den Erve (groep 7 & 8)

Uitgever

★   Je eigen bril   ★   In de huid van een ander   ★   Nieuw perspectief

Jaargang 8 – Nummer 2
November 2016 – Februari 2017

op school

Met andere ogen

09-09-16   13:15

Jaargang 7 – Nummer 2 
november 2015 – februari 2016

op school

 ben lichtIk
★ Wat betekent licht voor jou? ★ Een licht zijn voor een ander ★ Symboliek van licht

27-09-15   21:33

Uitgever

★   Fouten maken   ★   Ik wil het wel goed doen   ★   Zelfvertrouwen opbouwen  

UitgeverDoe ik het goed?

Jaargang 7 – Nummer 4
Mei – Juli 2016

op school

04-03-16   14:33
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