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Levendige verkiezingen 2021 

Politiek lijkt misschien iets voor volwassenen. Maar politiek gaat ook over jou. We leven allemaal 
samen in een land met zo’n zeventien miljoen mensen. En dan moet er wel een en ander goed 

geregeld zijn, zodat je naar school kunt, veilig over straat kunt fietsen, kan sporten en gezond kan 
eten. In het afgelopen jaar hebben we de impact van de besluiten over de corona-pandemie 
allemaal ondervonden. 
In de Tweede Kamer worden de plannen en ideeën voor het bestuur van Nederland besproken. 
En er worden beslissingen genomen.  

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/
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DOEN 

Bekijk zelf eens op televisie, internet of in een krant wat onderwerpen zijn die nu 

besproken worden voor de Tweede Kamerverkiezingen. 

Maak voor jezelf een top drie van onderwerpen die jij belangrijk vindt. 

1.____________________________________________________ 

2.____________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 

1. Politiek? Politiek is saai!

Veel mensen zeggen: ‘Politiek? Politiek is saai!’ En misschien is dat ook wel een beetje zo. Vaak is 

het saai en wordt er met moeilijke woorden gepraat over ingewikkelde en saaie dingen. Maar 

politiek is ook belangrijk. Het gaat over hoe we met elkaar willen samenleven en hoe wordt 

omgegaan met het geld van de overheid. 

Er wordt wel veel en moeilijk gepraat in de Tweede Kamer, maar daar worden vooral ook 

belangrijke beslissingen genomen over ons land en de mensen die er wonen. En daar hebben we in 

Nederland allemaal mee te maken. Jij dus ook! 

De leden van de Tweede Kamer praten over allemaal verschillende onderwerpen, maar ze luisteren 

ook naar de mensen die hen hebben gekozen. En vaak ook naar kinderen en jongeren. Dat gebeurt 

bijvoorbeeld via jeugdraden in de gemeente, maar ook bij aparte bijeenkomsten voor kinderen in de 

Tweede Kamer. 

Zomaar een paar voorbeelden van waar de Tweede Kamer over spreekt en waar beslissingen over 

worden genomen: 

 Hoe hard auto’s mogen op de

snelweg

 Het aantal lesuren (en dus ook

hoeveel vakantie je krijgt) op school

 Leeftijdsgrens van het kopen van

sigaretten en alcoholische dranken

 Vluchtelingen die mogen blijven of

niet

 Een betaalbare gezondheidszorg voor

iedereen
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Artikel 1 

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht 

of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 

2. Democratie in Nederland

Trias Politica 
De Fransman Charles Montesquieu, die leefde van 1689 tot 1755, heeft de Trias Politica bedacht. Hij 

beschreef in zijn boek L’Esprit des Lois de drie gescheiden machten: 

 de wetgevende macht

 de uitvoerende macht

 de rechtsprekende macht

Volgens Montesquieu is het nodig om in een goed functionerend bestuur van een land drie machten 

elkaar te laten controleren.  

Scheiding van de machten in Nederland 

In Nederland is de scheiding van de machten al in de Grondwet van 1848 vastgelegd: 

 De wetgevende macht: de regering (Koning en ministers) en de Staten Generaal (Eerste en

Tweede Kamer gezamenlijk)

 De uitvoerende macht: de regering, provincies en de gemeenten

 De rechterlijke macht: de rechters en de rechtbanken

Wetgevende macht: regeltjes voor iedereen 
Een wet is een verzameling regels over een bepaald onderwerp. Er zijn meer dan 2.000 wetten in 

Nederland. Heel veel wetten hebben te maken met onderwerpen voor kinderen en jongeren. Een 

paar voorbeelden: 

 Kinderwet uit 1873 tegen kinderarbeid (Kinderwetje van Van Houten)

 Regels voor basisscholen staan in de Wet op het Primair Onderwijs

 Speelgoedwet

 Kinderen mogen hun mening geven bij een scheiding van hun ouders vanaf 12 jaar

 Jeugdwet regelt alles rond Jeugdzorg

De Grondwet 
De belangrijkste wet, de basis van alle wetten, is de Grondwet. Bij het begin van het Koninkrijk der 

Nederlanden op 24 augustus 2015 is deze samengesteld. De Grondwet bestaat uit verschillende 

artikelen, waarvan artikel 1 de allerbelangrijkste afspraak is: 

DOEN 

Bekijk met andere kinderen in de klas welke wetten jullie nog zouden willen maken. Dat kun je 

bijvoorbeeld doen aan de hand van de onderwerpen die je belangrijk vindt (en al eerder in een top 3 

hebt gezet.  

1. Bedenk eerst samen het onderwerp waar de wet over moet gaan.

2. Bedenk dan samen de regels die in deze wet moeten staan.
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3. Wat doet de Tweede Kamer?

De Tweede kamer is hét centrum van de 
Nederlandse politiek. Dagelijks praten 
Kamerleden met elkaar en vaak ook met de 
regering over allerlei onderwerpen, zoals de 
bestrijding van de files, verbetering van het 
openbaar vervoer, hoe we in ons land omgaan 
met immigratie en vluchtelingen, uitzenden 
van militairen voor vredesmissies en hoe 
schooluitval teruggedrongen kan worden. 

Volksvertegenwoordiging 
In Nederland bestaat de 
volksvertegenwoordiging (andere benaming 
voor parlement) uit de Eerste Kamer en de 
Tweede Kamer. Bij de verkiezingen op 12 
september worden 150 leden van de Tweede 
Kamer rechtstreeks door de kiezers (de 
stemgerechtigden) gekozen. De Eerste Kamer 
heeft 75 leden, die niet rechtstreeks worden 
gekozen. 
Nadat de Tweede Kamer een wetsvoorstel 
heeft aangenomen, moet ook de Eerste Kamer 
het voorstel nog goedkeuren. Pas dan kan de 
wet in werking treden. 
De leden van de Tweede Kamer 
vertegenwoordigen het volk (alle inwoners 
van Nederland) in de Kamer. De Tweede 
Kamerleden worden daarom ook wel 
volksvertegenwoordigers genoemd. 

Taken van de Tweede 
Kamer 
De drie belangrijkste taken van de leden van 
de Tweede Kamer zijn het maken en 
goedkeuren van wetten, het controleren van 

de regering en het vertegenwoordigen van de 
burgers. 

1. Het maken en goedkeuren van wetten
De leden van de Tweede Kamer mogen – 
net als ministers – een voorstel doen voor 
een wet. Een wetsvoorstel kan pas een wet 
worden als een meerderheid van de 
Tweede Kamer het er mee eens is. De 
Tweede Kamer heeft dus altijd het laatste 
woord. 
2. Het controleren van de regering
De Tweede Kamer controleert wat de 
regering allemaal doet. Doet de regering 
wat in de Tweede Kamer is afgesproken? 
3. Het vertegenwoordigen van de burger
Het vertegenwoordigen van de mensen in 
het land is misschien wel de belangrijkste 
taak van een Kamerlid. Leden van de 

Tweede Kamer praten vaak en veel met 
burgers (ook met jongeren!) en bedrijven 
om te weten wat de problemen zijn in 
Nederland. Kamerleden gaan veel op 
werkbezoek, bijvoorbeeld naar een school. 
Zo kunnen zij zelf zien of nieuwe plannen 
van de minister wel goed werken. 
Kamerleden krijgen per dag honderden e-
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mail, tweets en zelfs gewone post 
met vragen. 

De vergaderingen vinden plaats in 
de Tweede Kamer, de belangrijkste 
vergaderzaal van Nederland. Politici 
noemen deze zaal de plenaire zaal. 
Plenair betekent voltallig, compleet.
In de vergaderzaal heeft ieder 
Kamerlid een eigen zitplaats. De zaal 
is verdeeld in zes vakken, in de vorm 
van taartpunten. Iedere taartpunt 
heeft plaats voor vijfentwintig 
Kamerleden. 

Met 150 mensen tegelijk in debat? 
Bij veel belangrijke debatten zie je een volle 
vergaderzaal. Maar vaak lijkt de zaal wel leeg. 
Het is niet zo dat de afwezige Kamerleden 
niet aan het werk zijn. Kamerleden zijn samen 
lid van een fractie. In september 2016 zijn er 
maar liefst 16 fracties in de Tweede Kamer. 
Om het werk goed te verdelen, heeft elk 
Kamerlid binnen de fractie een taak of 
portefeuille, bijvoorbeeld buitenlandse zaken, 

onderwijs of 

sociale zaken. Een 
Kamerlid kan niet alles weten op alle 
terreinen, maar heeft een aantal eigen 
portefeuilles. Hoe groter de fractie is, hoe 
meer een Kamerlid gespecialiseerd is op een 
bepaald terrein. 

Als er in de Tweede Kamer een vergadering is 
over onderwijs, hoeven alleen de Kamerleden  

met onderwijs in hun portefeuille naar deze 
vergadering te komen. Kamerleden die de 
fractiespecialist zijn voor het verkeer kunnen 
dan naar een andere vergadering. In de 
Tweede Kamer worden dagelijks heel veel 
vergaderingen gehouden. Deze staan in een 
agenda. 
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De Drie Dilemma’s

DOEN  

Bij alle drie dilemma’s moet je een keuze 
maken voor A of voor B. Zet bij elk dilemma 
een kringetje om de letter van jouw keuze. 
Vul je letters ook in de vakjes onderaan in op 
volgorde. 
Bekijk in je klas wie dezelfde mening hebben 
als jij! Jullie kunnen samen een partij vormen 
om de opdracht in de volgende les uit te 
voeren. 

Dilemma 1 
A. Meer gymlessen op school 
B.  Meer muziek en dans op school 

Dilemma 2 
A. Meer geld voor het milieu 
B.  Meer geld voor vluchtelingenopvang 

Dilemma 3 
A. Beter openbaar vervoer 
B.  Meer veilige fietspaden 

Wat is een dilemma? 
En dilemma is een keuze tussen 
twee alternatieven die allebei even 
goed (of even slecht) zijn. De keuze 
kun je dan alleen persoonlijk 
maken bij wat je het beste gevoel 
geeft.  
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4. Scherp debatteren

Nederlanders staan er om bekend recht voor 

hun raap te zijn. Ze hebben een uitgesproken 

mening. Op straat, op school, op het werk 

wordt over allerlei onderwerpen gepraat. En 

niet alleen in direct contact met elkaar, maar 

ook via social media. Daar staat het vol met 

discussies. We proberen elkaar op alle 

mogelijke manieren met argumenten en 

meningen te overtuigen. Dat we toch echt de 

leeftijd waarop je mag stemmen moeten 

verlagen naar 16 jaar. En dat er nu toch 

eindelijk een eind gemaakt moet worden aan 

de bio-industrie. 

Manieren van debatteren 

De Tweede Kamer heeft een eigen manier van 

debatteren. De spreker achter het 

spreekgestoelte (met microfoon) geeft als 

eerste zijn of haar mening over een 

onderwerp. De andere Kamerleden mogen de 

spreker onderbreken voor een korte vraag om 

meer duidelijkheid te krijgen, interrumperen 

heet dat dan. Elke partij komt aan het woord. 

Over de voorstellen, veranderingen daarop 

(amendementen) en oproepen aan de regering 

(moties) wordt later gestemd. 

De interruptiemicrofoon 

Scherpe debatten 

Ook in de Tweede Kamer wordt vaak scherp 

gedebatteerd. Er zijn soms wel twintig  

vergaderingen op één dag. Om de 

vergaderingen goed te laten verlopen zijn er 

speciale regels gemaakt. Deze vergaderregels 

zijn vastgelegd in het Reglement van Orde. 

Er staat bijvoorbeeld in dat niet alle 

Kamerleden door elkaar heen mogen praten. 

Maar ook dat zij nette Nederlandse woorden 

moeten gebruiken en dat iedereen voldoende 

spreektijd moet krijgen om te zeggen wat hij 

of zij wil. Er is afgesproken dat de politieke 

partijen met de meeste zetels het langst 

mogen praten: ongeveer vijf minuten. De 

partijen met één, twee of drie zetels krijgen 

maar twee minuten spreektijd. 

De Voorzitter van de Tweede Kamer zorgt 

ervoor dat alles goed verloopt tijdens de 

vergaderingen. Met de voorzitters hamer 

opent zij de vergadering en geeft het woord 

aan het Kamerlid dat aan de beurt is om te 

spreken. 

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib 

Verder controleert de voorzitter of alle vragen 

goed en duidelijk worden gesteld. Soms stelt 

zij voor om later verder te praten over een 

onderwerp omdat er op dat moment niet 

voldoende tijd voor is. De rol van de 

Voorzitter is dus heel belangrijk. 
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Nette woorden? 
De voorzitter van de Tweede Kamer kan 
Kamerleden het woord ontnemen als zij zich 

‘onparlementair’ gedragen. ‘Onparlementair’ 

gedrag wil zeggen gedrag dat niet hoort bij 
een lid van de Tweede Kamer. Dat kan 
bijvoorbeeld door grof taalgebruik of 
taalgebruik dat niet netjes of respectvol is 
naar andere Kamerleden. Het blijft alleen best 
lastig om aan te geven wanneer er sprake is 
van ‘onparlementair’ taalgebruik.

Voorbeeldgedrag? 
In september 2016 zei minister-President 
Rutte: Pleur op!  in een televisieprogramma. 
Dat leverde een hele discussie op in de 
Tweede Kamer zelf, of een minister-president 
dat wel zo mag zeggen. Overigens werd de 
uitspraak maar liefst 75 keer herhaald tijdens 
het debat. De voorzitter vroeg één keer om het 
debat netjes te houden … 

Fractievoorzitter van de PVV, Wilders, roept 
ook wel eens woorden die niet helemaal 
netjes zijn. Zo riep hij Klein, miezerig, 
hypocriet mannetje richting de fractie-
voorzitter van D’66, Pechtold. De voorzitter 
van de Tweede Kamer greep niet in … 

DOEN Scherp debatteren 

Bepaal samen met je partij, die je hebt gevormd in de vorige les een standpunt op de volgende 
stellingen: 

1. De leeftijd waarop jongeren mogen stemmen moet worden verlaagd van 18 jaar naar 14 jaar.
2. Er moet meer tijd zijn op school voor sport, dansen en muziek.
3. Legbatterijen voor kippen moeten worden afgeschaft.

Stel een voorzitter aan van het debat. En ga dan samen  
discussiëren over de stellingen. Bepaal per partij hoeveel  
spreektijd er is en wie bij welke stelling de woordvoerder  
van de partij is. En bedenk goede vragen om te stellen aan 
andere partijen als zij een andere mening hebben. 

Kletspraatjes en apekool 

Alles wat er in de Tweede Kamer wordt 
gezegd, wordt opgeschreven. Deze teksten 
zijn terug te vinden in de Handelingen van 
de Tweede Kamer. Niet alle woorden zijn 
letterlijk terug te vinden. Als de voorzitter 
van mening is dat bepaalde woorden of 
uitdrukkingen niet ‘netjes’ zijn, moest een 
Kamerlid de woorden terugnemen. Deze 
woorden worden ‘lijken’ genoemd. Als er
bijvoorbeeld wordt gezegd: ‘U liegt!’ staat 
er in de Handelingen: ‘Het Kamerlid neemt
een loopje met de waarheid’ of  ‘Het 
kamerlid loopt wat om de waarheid heen’.
Honderd jaar geleden waren bepaalde 
woorden en uitdrukkingen nog verboden, 
zoals: brutaal, Indianengehuil, 
woordbreukige heren, kletspraatjes, 
apekool, onbenulligheden en verlakkerij. 
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4. Politieke partijen

Wat is een politieke partij? 

Een politieke partij is een groep mensen die 

dezelfde ideeën hebben over het besturen van 

het land. Partijen willen via verkiezingen 

zetels veroveren in de Tweede Kamer. 

Partijen zijn ook vertegenwoordigd in andere 

bestuursorganen, zoals gemeenteraden 

(bestuur gemeente) en Provinciale Staten 

(bestuur provincie). Op die manier willen zij 

proberen invloed uit te oefenen op het beleid 

van de overheid. 

Politieke partijen houden zich met de meest 

uiteenlopende onderwerpen bezig. Want een 

partij moet op alle mogelijke problemen een 

antwoord of oplossing hebben. 

Welke partij past bij mij? 

Tijdens de verkiezingen op 15 maart 2017 

stemt iedereen op één politieke partij. Door te 

stemmen laat je merken dat je het eens bent 

met de ideeën van een politieke partij. 

Sommige mensen vinden dat er meer bossen 

moeten komen en meer natuur, anderen 

willen juist meer snelwegen of meer geld voor 

het onderwijs. Er zijn dus veel verschillende 

meningen over allerlei onderwerpen, daarom 

zijn er ook veel verschillende partijen. Zo kun 

je een partij kiezen die het meest aansluit bij 

wat jij vindt dat er moet gebeuren met het 

land. 

Maar hoe weet je dat een politieke partij 

bij jou past? Om daarachter te komen is 

het belangrijk om te weten waarvoor 

een partij staat en welke oplossingen 

een partij heeft voor de problemen in 

het land. En dat kun je lezen in de 

verkiezingsprogramma’s van de 

verschillende partijen. 

Nieuwe partijen 

Elke keer als er verkiezingen worden 

gehouden, doen naast de politieke partijen die 

al langer bestaan en in de Tweede Kamer 

zitten, ook nieuwe partijen mee. Ook tijdens 

de verkiezingen van 15 maart doen weer 

nieuwe partijen mee. Ze gaan allemaal 

proberen één of meer zetels te krijgen. 

Kun je dan zomaar een politieke partij 

oprichten en meteen met de verkiezingen 

meedoen? Het antwoord op die vraag is dus 

‘ja’. Maar je moet je daarbij wel houden aan 

een aantal regels. Deze regels worden 

bewaakt door de Kiesraad.  

Op www.kiesraad.nl. kun je deze regels 

opzoeken. Daar staat ook een lijst met 

politieke partijen die aan de verkiezingen van 

in maart 2021 meedoen! 

DOEN 

Zoek op hoeveel partijen meedoen aan 

de verkiezingen op 17 maart 2021. 

Welke partijen, die nu niet in de Tweede 

Kamer zitten, doen mee? 

http://www.kiesraad.nl/
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5. Dan eindelijk 17 maart: verkiezingen

Vandaag is het dan eindelijk zover. Iedereen die mag stemmen, kan vandaag naar 

een stembureau om zijn of haar stem uit te brengen. Dit jaar mag er door oudere 
mensen ook per post worden gestemd. En zijn de stembureaus ook op maandag 15 
en dinsdag 16 maart al open.

Voor de verkiezingen heeft elke 

stemgerechtigde een oproepingskaart 

gekregen. Daarmee kan de kiezer een 

stembiljet krijgen op het stembureau en dan in 

het stemhokje met een rood potlood een 

rondje aankruisen voor de kandidaat (en de 

partij!) van keuze. 

Tot de verkiezingen in 2006 werd er nog 

gestemd met computers. Maar kiezers 

vroegen zich af of het wel veilig was en of 

hun stem wel geheim bleef. Daarom is het 

stemmen op papier weer ingevoerd. 

Verkiezingen in de school of klas 

Ook al mag je nog niet officieel stemmen, 

misschien is het toch leuk om vandaag eigen 

verkiezingen in de school of klas te 

organiseren. 

Op welke partij zou jij stemmen? 

We hebben de partijen die meedoen op een 

speciaal stembiljet gezet!  

Tip! 

Bezoek voor of na school een 

stembureau bij jou in de buurt, 

misschien wel in je school. Je kunt 

ook aan je ouders vragen of je mee 

mag naar het stembureau om te 

kijken als zij gaan stemmen. 

Houd wel rekening met de 
coronaregels!
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6. De uitslag

De officiële uitslag van de verkiezingen kan even duren. Bij deze verkiezingen worden de 
stemmen met de hand geteld en worden ook alle totalen met de hand berekend. Voorheen 
werd dat met computers gedaan, maar men is bang dat de uitslag door computervirussen 
of hackers wordt beïnvloed.  

Hieronder staat de uitslag van 2017 vermeld. Teken met rood de uitslag van 2021 in de 
grafiek! We hebben de optie voor een paar nieuwe partijen ingevoegd, maar zijn wel 
benieuwd of die het ook gaan halen! 
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VUL HIER OOK NOG EEN KEER DE 
UITSLAG IN. EN BEKIJK DAN WELKE 
MOGELIJKHEDEN ER ZIJN OM TE 
KOMEN TOT EEN NIEUWE REGERING. 
IN PRINCIPE ZOU ER DAN EEN 
MEERDERHEID MOETEN ZIJN VAN 75 
+ 1 ZETEL IN DE TWEEDE KAMER.  
AFHANKELIJK VAN DE UITSLAG KAN 
DAT NOG WEL EVEN ZOEKEN ZIJN …



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)
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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

Uitgever
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