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Dit ben jij. Maar je bent nog veel meer. 
Alles wat je bij je geboorte kreeg en alles wat je hebt meegemaakt 
en geleerd tot nu toe: dat ben jij. Dat is jouw ‘identiteit’. Je identiteit 
verandert dus, want je maakt telkens weer nieuwe dingen mee. Je groeit. 
Van jou is er maar één. Iedereen is anders. Iedereen is uniek.

Ben je tevreden met jezelf? 
O Ja O Nee O Soms

Wat zou je aan jezelf willen 
veranderen?

Welke uitspraken spreken je aan?
(Kies er twee. Je mag er ook één zelf bedenken.)
O Ik ben mezelf tegengekomen
O Iedereen is anders
O Ik verander door nieuwe ervaringen
O Er zijn heel veel identiteiten
O Ik ben uniek
O Ik mag het allemaal zelf bepalen    
O …….

Vul hieronder in wat bij jou past.

(Kies er 1 uit elke rij.)

Ik ben… O Nederlander O  Utrechter O  Europeaan O  wereldburger O  uniek O  een mix

Traditie O  Suikerfeest O  Chanoeka O  Holi Phagwa O  kerstfeest O  Divali O  Offerfeest

Geloof O  hindoe O  christen O  moslim O  jood O  anders O  humanist

Eten O  kebab O  pizza O  bal gehakt O  salade O  stamppot O  zuurvlees

Hobby’s O  sporten O  muziek O  lezen O  games O  uitgaan O  knutselen

Taal O  Utregs O  Nederlands O  Arabisch O  Engels O  Duits O  andere taal

Karakter O  rustig O  aanwezig O  zacht O  energiek O  bazig O  creatief

Belangrijkste O  vrienden O  familie O  gezondheid O  bankrekening O  liefde O  nieuwe telefoon

Muziek O  rock O  klassiek O  dance O  R&B O  hiphop O  Nederlands

Vakantie O  strand O  verre reis O  all inclusive O  Utrecht O  kamperen O  sportkamp

wie ben ik?

De wereld waarin jij leeft, komt niet zomaar uit de lucht vallen. Heel veel 
mensen werken elke dag aan de maatschappij zodat iedereen mee kan 
doen. Dat deden ze lang geleden al en nog steeds is de stad niet af. 
Ook kinderen zijn nodig om de wereld nog mooier te maken. Hoe ze 
op een vreedzame manier conflicten kunnen oplossen. Hoe ze kunnen 
voorkomen dat er wordt gepest. Hoe ze zich kunnen verzetten tegen 
onrecht en zorgen voor mensen en dieren. Dat noemen we burgerschap: 
dat je zorgt voor jezelf en zorgt voor elkaar.
In dit DOEboek kun je onderzoeken wat burgerschap voor jou betekent. 
Veel plezier!

Burgerschap: 
  zorgen voor jezelf  

en voor elkaar
De wereld waarin jij leeft, komt niet zomaar uit de lucht vallen. Heel veel mensen werken elke 

dag aan de maatschappij zodat iedereen mee kan doen. Dat deden ze lang geleden al en nog 

steeds is de stad niet af. Ook kinderen zijn nodig om de wereld nog mooier te maken. Hoe 

ze op een vreedzame manier conflicten kunnen oplossen. Hoe ze kunnen voorkomen dat er 

wordt gepest. Hoe ze zich kunnen verzetten tegen onrecht en zorgen voor mensen en dieren. 

Dat noemen we burgerschap: dat je zorgt voor jezelf en zorgt voor elkaar.

In dit DOEboek kun je onderzoeken wat burgerschap voor jou betekent. Veel plezier!

Wat betekent jouw naam?
Zoek jouw naam op 
www.namenbetekenis.nl

Wat vind je van de betekenis? Ben je er blij mee of niet?
Beschrijf waar jouw naam vandaan komt.

Ben je vernoemd naar een familielid? Ben je vernoemd naar een 
voetballer, een heilige of een artiest? Of heb je je naam omdat je 
ouders het gewoon een mooie naam vonden?

Zoek uit waar de namen van je ouders vandaan komen.

Meiden:
1. Julia
2. Sophie
3. Emma
4. Evi
5. Noor
6. Eva
7. Mila
8. Nina
9. Tess
10. Yara

Jongens:
1. Noah
2. Hugo
3. Sam
4. Lucas
5. Mees
6. Luuk
7. Levi
8. Olivier
9. Benjamin
10. Daan 

Dit waren in 2020 de 
populairste babynamen in de 
provincie Utrecht:

In dit DOEboek leer je kritisch denken. Dat is zelf nadenken, onderzoeken en 

vooral vragen stellen. Aan jezelf, aan elkaar, aan de juf, je (groot)ouders, aan de 

geschiedenis en de toekomst. Je krijgt een EIGEN mening. Dat is altijd handig in 

een land waar vrijheid van meningsuiting is.

Kritisch denken door vragen te stellen:

Wat? Waar? Hoe? Wanneer? Waarom?

Naam:

GOOGLE Earth
Zoek de geboorteplaats van je vader, moeder of grootouder.

Beschrijf de plek, de kleuren, de huizen. Is het een stad, een dorp, 

ergens in Nederland of in de wereld. Vraag hoe het was om daar 

geboren te worden. En welke herinnering er nog steeds is.
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Help de egel!
De afgelopen tien jaar is de helft van alle egels 

verdwenen. Ze hebben steeds minder plek om 

te wonen en te leven. Als het zo doorgaat, zijn er 

straks healemaal geen egels meer. Dat mag niet 

gebeuren! 

Maak een egelsnelweg
Egels gaan ’s nachts op zoek naar eten. Ze lopen van tuin naar tuin 
en moeten daarvoor vaak de straat op. Levensgevaarlijk! Maak een 
egelpoortje met een gat van minimaal 13 x 13cm onder in de schutting 
of heg. Je kunt ook een tunneltje maken. Zorg dat er geen scherpe 
randjes aan de doorgang zitten. Vraag de hele buurt om mee te doen.

Zoek de 9 verschillen

Strijd mee voor de egel
Kijk op: www.natuurmonumenten.nl/kinderen/dit-de-egel

Maak een egelsnackbar
De egel eet beestjes, zolang ze maar kruiperig en slijmerig zijn. Kevers, 
rupsen, wormen én slakken staan allemaal op het menu. In een tuin 
met allerlei bomen en planten heb je ook veel insecten. Egels houden 
niet van een tuin vol tegels. Vraag je ouders deze te vervangen door 
struiken en planten. Zet op een beschut plekje een schaaltje water met 
een lage rand voor ze neer. Een paar katten- of hondenbrokjes vinden 
ze ook heerlijk. Geef egels nooit melk, daar krijgen ze diarree van.
Maak rommel voor de egel

De meeste mensen houden niet van rommel, maar zo kan de egel 
geen schuilplek en voedsel vinden. Veeg in de herfst bladeren en 
takken in een hoek van de tuin en maak er een hoopje van. Het liefst 
onder een heg of een struik. Zo maak je een beschutte plek voor egels. 
Een plek waar ze hun winterslaap kunnen houden en tijdens andere 
seizoenen overdag kunnen slapen. 

Heb je geen tuin?Maak dan een rommelhoekje in het park bij jou in de buurt. Of wat dacht je van het schoolplein. Kies wel een rustig plekje. De egel wordt niet graag gestoord tijdens z’n slaap. 



76

Wie is de baas over mijn leven? Dat ben ik natuurlijk zelf! Ik maak 
zelf uit wat ik denk en doe. Eh, nee? Ben ik niet altijd de baas? Wie 
bepaalt mij dan? Onderzoek hoe jij je keuzes maakt. 
Vul de opdracht in door een kruisje op de lijn te zetten.

Meedoen aan een familiedag.

De kleding die ik draag naar school.

Lachen om een discriminerende mop.

Hoe laat ik naar bed ga.

Of ik vlees eet of niet.

De make-up die ik gebruik.

Een gehandicapt kind buitensluiten.

Of ik gelovig ben of niet.

Hoe lang ik per dag mag gamen.

Naar school gaan.

Mijn haar verven.

Waar we naar toe gaan met vakantie.

Een ringetje in mijn neus laten zetten.

Niks zeggen als mijn vriend(in) iets steelt in een winkel.

 In welk blok zitten jouw keuzes vooral?

 Lees de reactie die daarbij hoort. Gebruik een spiegeltje.

Je bent een onafhankelijk 
persoon. Je maakt zelf wel 
uit wat je doet en wat je 
goed vindt. Dat levert soms 
ruzie op, maar jij gaat uit van 
jezelf. Je staat regelmatig 
alleen. Dat vind je niet leuk, 
maar je bepaalt zelf wat je 
daar mee doet.

Je wilt wel je eigen keuzes 
maken, maar je merkt ook dat 
er druk is van je vrienden of 
van je familie om hun keuzes 
te volgen. Je geeft er soms 
aan toe omdat je geen ruzie 
wilt. Er zijn dingen die je echt 
helemaal zelf wilt bepalen.

Het komt vaak voor dat anderen 
bepalen wat je moet doen en 
denken. Misschien vind je het 
wel makkelijk. Misschien baal je 
ervan. Als dat zo is, probeer met 
kleine stapjes zelf meer de baas 
te worden over jouw leven. 

Bepaal ik zelf

Bepaal ik zelf

Bepalen wij samen

Bepalen wij 
samen

Dat bepalen anderen

Dat bepalen 
anderen

wie IS de baas over mij?

Erbij horen 

Ben je eens met het commentaar?
O Ja  O Nee

Vergelijk de antwoorden met een andere leerling.
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? Hoe komt dat? 
Vind je dat je erg streng wordt opgevoed of valt het wel mee?

x

Doe deze werkvorm met je ouders. Kun je meteen 
over langer gamen praten.

Maak een lijstje van groepen waar jij toe behoort 
of lid van bent. We noemen er 3, maar je kunt er 
makkelijk nog 20 bij bedenken.
Familie – Voetbalclub – Gamers - 

Wat valt je op?
Kies 3 antwoorden die het best bij je passen.
O Wat hoor ik bij veel groepen!
O  Voor sommige groepen moet je betalen.
O  Er zijn groepen waar ik vanaf mijn geboorte bij 

hoor.
O Een mens is een groepsdier.
O  Het is fijn om bij groepen te horen.
O  Groepen hebben eigen (spel)regels.
O  Ik zou wel uit sommige groepen willen stappen. 

(Welke dan?)

In sommige groepen is iedereen welkom, in andere 
groepen niet, bijvoorbeeld omdat je een bepaalde
leeftijd moet hebben. Als iedereen welkom is in de 
groep, als het niet uitmaakt wie je bent, wat je gelooft,
wat je afkomst is of je huidskleur, dan noemen we dat 
inclusiviteit.

Zoek de 2 zinnen ZONDER inclusiviteit.
O Iedereen kan meedoen.
O Gelijke kansen voor iedereen.
O  Alleen kinderen die in Utrecht geboren zijn, mogen 

meedoen.
O Alle mensen tellen mee.
O Kinderen hebben geen inspraak. 
O Niemand wordt buitengesloten.

Vergelijk de antwoorden met elkaar.

of niet?
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Onderzoek

Alle mensen zijn gelijk. Alle mensen zijn ongelijk.

Er is geen honger meer in de 
wereld.

Iedereen heeft dezelfde mening.
Het wordt heel saai. Iedereen heeft evenveel geld.

Niemand is meer jaloers. Er zijn geen conflicten meer.

Je mag geloven in je eigen God.

Er zijn veel conflicten op te lossen.

Je ontmoet verschillende mensen.

Er is veel discussie.

Iedereen heeft een eigen 

muzieksmaak.

De beste sporter wint.

Wat is je conclusie?
Kies 2 antwoorden en maak er zelf één bij.
O Alle mensen zijn verschillend.
O Je kunt mensen niet gelijk behandelen.
O Ik ben blij dat er geen kopie van mij bestaat.
O Mensen moeten wel gelijke kansen hebben.
O Mensen zijn kuddedieren.
O

wat gelijkheid betekent.

De Democratie is niet vanzelfsprekend. Mensen van alle leeftijden werken 
hard om de democratie te onderhouden. Op het werk, in de klas, thuis, 
op straat en ook in de Gemeenteraad en de Tweede Kamer in Den Haag. 
Iedereen is nodig want we zijn samen de baas en maken met elkaar de 
regels. Alle afspraken die over de democratie zijn gemaakt, staan in de 
Grondwet. 

Alle mensen moeten in gelijke gevallen gelijk behandeld worden.
O Waar  O Niet waar

Bij veel sporten zijn er aparte wedstrijden voor jongens en meiden. 
Dit is geen discriminatie.
O Waar  O Niet waar

Alle mensen moeten altijd gelijk behandeld worden.
O Waar  O Niet waar 

Het is niet waar. Kinderen en jongeren worden in Nederland door 
rechters anders behandeld dan volwassenen. Denk ook aan speciale 
parkeerplaatsen voor gehandicapten.

In gelijke gevallen moeten mensen gelijk behandeld worden, anders is er 
sprake van discriminatie. Deze stelling is waar. Kijk maar, het staat in Artikel 
1 van de Grondwet.

Het is waar. Jongens en meiden verschillen van elkaar, denk daarbij aan 
lichaamsbouw en spiermassa. Het gaat hier niet om gelijke gevallen, dus 
het is geen discriminatie.  

Artikel 1 van de Grondwet
“Alle mensen in Nederland worden in gelijke situaties gelijk behandeld. 
Het maakt niet uit wat je gelooft, hoe je over politiek denkt, wat je 
huidskleur is, of je jong bent of oud, of je man of vrouw bent of iets er 
tussenin. Discriminatie is verboden, je mag zijn wie je bent.” 

1

2

3

Wist je dat....
Je kunt discrimineren op basis 
van verschillende gronden?
Bijvoorbeeld op:
- leeftijd
- uiterlijk
- seksuele geaardheid
- handicap of beperking
- geloof of levensvisie
- huidskleur
- mening 
- afkomst
- taal of dialect

Ben je zelf weleens 
gediscrimineerd? 
O Nee
O Ja, op grond van 
Ik reageerde zo: 

Heb je weleens iemand 
gediscrimineerd? 
O Nee
O Ja, op grond van

Ik was me wel/niet*bewust 
van discriminatie 
* Omcirkel het juiste antwoord. 

Wil je meer weten over 
discriminatie? Kijk op:
Gastlessen voor basisonderwijs 
- Art. 1 Midden Nederland 
(art1middennederland.nl)

Mensen maken democratie
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Oefenvraag:
De vader van Monika heeft 5 dochters: Lala, Lele, Lili, Lulu en …?

A. Nicole

B. Lolo

C. Monika

1.  Wat betekent: Vrijheid is 
voor mensen als water voor 
een vis?

A.  Dat vrijheid heel gewoon voor je 

is. Je bent eraan gewend. 

B.  Dat je vrijheid alleen onder water 

kan beleven.

C.  Dat mensen en vissen in vrijheid 

samenleven.

7. Wat is inspraak?
A. Dat je in jezelf praat.

B.  Dat kun je leren bij een 

spraakleraar.

C.  Dat jouw mening telt en je mag 

meebeslissen.

9. Wat is discriminatie?
A.  Iets lekkers dat je bij de snackbar kunt kopen.

B.  Als je ongelijk wordt behandeld, bijvoorbeeld omdat je een andere 

huidkleur hebben.

C.  Dat andere mensen voor je zorgen en zelf niets hoeft te doen.

2. Wat is de grondwet? 
A.  Een wet die op de grond gevallen is.

B.  Een boek met regels voor grondonderzoek. 

C. E en boek met de regels voor de democratie en alle mensen in het land.

3.  Er is geen beter land 
dan Nederland? Deze 
uitspraak is een:

A.  Een feit (is altijd waar voor 

iedereen).

B.  Een mening (je kunt het er 

mee eens zijn of niet).

C.  Iets waar alle Nederlanders het 

mee eens zijn.

4. Wat is democratie?
A.  Je mag je mening zeggen en 

geloven wat je wilt.

B. Jongens zijn de baas.

C. Protesteren is verboden.

5.  Wanneer noemen we iets 
een Win – Win situatie?

A. Wanneer je de loterij wint.

B.  Als twee partijen een conflict 

oplossen en beiden er beter van 

worden.

C.  Wanneer je een ruzie met de 

meester of juf moet uitpraten.

6.  Kunnen kinderen Utrecht mooier maken?
A.  Nee, kinderen hebben geen invloed en geen macht.

B.  Ja, iedereen kan Utrecht mooier maken, door elkaar en de natuur met 

respect te behandelen.

C.  Misschien, maar we kunnen het beter aan politici overlaten.

8. Welke uitspraak is 
democratie?
A. Eén leider beslist en iedereen 

moet hetzelfde geloven.

B. Ikke, ikke, ikke en de rest kan 

stikke.

C. Met samen regels maken, kom 

je verder.

Het antwoord is een vitamine die 
veel in sinaasappels zit.

DOEboek Quiz  

Antwoorden op pagina 79.

Een reiziger loopt op een morgen een hotel binnen 
en reserveert een kamer voor de nacht. Hij betaalt 50 
euro vooruit, zegt dat hij in de middag terugkomt. 
De hoteleigenaar is blij. Hij neemt de 50 euro uit de 
kassa, gaat ermee naar de bakker om een rekening te 
betalen.

De bakker rent ermee naar de verfwinkel en betaalt 
een grote emmer verf waarmee hij de bakkerij een 
nieuw kleurtje gaf. 

De mevrouw van de verfwinkel neemt het geld aan 
en brengt het naar de kleermaker voor de reparatie 
van haar jas.

De kleermaker betaalt de stoffenhandelaar, die weer 
de schoenmaker betaalt. De schoenmaker gaat naar 
de sportwinkel om een rekening te betalen van het 
nieuwe shirt voor zijn zoon.
 

De eigenaar van de sportwinkel gaat naar het hotel, 
waar hij nog een rekening van een etentje heeft 
openstaan. De hoteleigenaar hetzelfde biljet van 50 
euro weer in de kassa.

Aan het einde van de middag komt de reiziger naar 
het hotel.  Helaas kan hij geen gebruik maken van 
de kamer. Geen probleem zegt de hoteleigenaar en 
geeft hem 50 euro terug.

Dat ene biljet van 50 euro heeft acht mensen verlost 
van hun schuld.

Kun je het nog volgen?

Eén biljet van € 50, acht 
mensen van hun schulden af.
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Juf Naomi komt de klas in. De toets is nagekeken! De leerlingen 
weten nog niet hoe ze het gemaakt hebben. Er moeten eerst nog 15 
bonuspunten verdeeld worden onder 30 leerlingen.
 

Welke manier kies jij?
Waarom kies je voor deze manier

Stel dat je de uitslag van de toets gekregen had, voordat
 je moest stemmen.
Zou je dan een andere manier gekozen hebben?

In de klas hebben 21 leerlingen voor de 3e manier gestemd.
Dan maakt juf Naomi de cijfers met de bonuspunten bekend. Vooral 
de leerlingen met een laag cijfer zijn blij.

Als de leerlingen de uitslag van de toets nog niet weten, kiezen ze vaak 
voor de 3e manier. Zou de uitslag anders geweest zijn als de leerlingen 
de uitslag van de toets voor de stemming hadden gehad?

Bonuspunten voor de toets!Waar moet het stadsbestuur voor zorgen?

Jij wilt zelf beslissen wat goed voor 

je is en wat niet. De stad moet niet 

te veel regelen voor de burgers. 

Dat betekent dat er minder geld 

nodig is en dat burgers minder 

belasting hoeven te betalen.

Aan de ene kant is het voor jou 

belangrijk dat de gemeenteraad 

de burgers ondersteunt. Aan de 

andere kant vind je dat mensen 

zelf verantwoordelijk zijn voor hun 

leven.

Je denkt dat het voor iedereen 

het beste is als de stad veel zaken 

regelt en voor de mensen zorgt 

die het vooral nodig hebben. Dat 

kost meer geld en daarom moeten 

burgers meer belasting betalen.

Als je 18 jaar bent, in Utrecht woont en Nederlands burger bent mag je stemmen en 

gekozen worden. Je kunt stemmen op een politieke partij die veel van jouw ideeën wil 

uitvoeren. Wanneer deze genoeg stemmen krijgt, komt ze in de Gemeenteraad. De 

gemeenteraadsleden controleren de wethouders, die met de burgemeester een soort 

regering van de stad zijn. Ze maken plannen omdat er elke dag ontzettend veel geregeld 

moet worden. Van straatverlichting, veilige fietspaden, natuur en milieu, openbaar vervoer 

en vergunning voor een festival of een demonstratie en ook dat alle mensen mee kunnen 

doen om Utrecht nog mooier te maken.

Wat doet de Gemeenteraad?

0 - 4 keer Ja. 5 - 8 keer Ja. 9 - 12 keer Ja.

Meer ruimte voor natuur in de stad.

Dat je niet meer hoeft te wachten als je jeugdzorg nodig hebt.

Burgers belonen voor zonnepanelen op daken.

Fietspaden veiliger maken voor kinderen.

Fastfood en snoep duurder maken omdat het ongezond is.

Dat iedereen die wil een muziekinstrument kan bespelen.

Hoge boetes voor mensen die het milieu vervuilen.

Geen bomen kappen voor snelwegen; het bos is ook van dieren.

Bomen en een groentetuin op elk schoolplein.

Meer geld voor Utrechtse feesten.

Kinderen uit arme gezinnen gelijke kansen bieden.

Dat kinderen mee mogen beslissen bij zaken die over kinderen gaan.

O O

Nee

O O

O

Ja

O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

2e manier
De 10 leerlingen met het 
hoogste cijfer krijgen er 1 
punt bij.
De 10 leerlingen met het 
middelste cijfer krijgen er een 
halve punt bij.
De 10 leerlingen met het 
laagste cijfer krijgen er 0 
punten bij.

Bij de 2e manier worden 
de harde werkers beloond. 
Zij hebben beter hun best 
gedaan.

1e manier
Alle leerlingen krijgen er een 
halve punt bij.

Bij de 1e manier is iedereen 
gelijk. Allemaal een halve punt 
erbij. Dat is eerlijk.

3e manier
De 10 leerlingen met het 
hoogste cijfer krijgen er 0 
punten bij.
De 10 leerlingen met het 
middelste cijfer krijgen er een 
halve punt bij.
De 10 leerlingen met het 
laagste cijfer krijgen er 1 punt 
bij.

Bij de 3e manier gaan de 
punten naar de leerlingen die 
ze het hardst nodig hebben.

John Rawls was een onderzoeker 
die nieuwsgierig was naar de 
meningen van mensen over 
gelijkheid, rechtvaardigheid 
en eerlijkheid. Hij bedacht het 
experiment van het verdelen van de 
bonuspunten in de klas.

De juf legt uit dat er drie 
manieren zijn om de punten 
te verdelen:

Argumenten
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Ruimte voor bloemen 
en insecten!
Dicht bij huis is veel natuur te vinden. In bermen leven allerlei 

beestjes, paardenbloemen en madeliefjes waarvan insecten nectar 

halen. Als de bermen te vroeg gemaaid worden, is er niet genoeg 

voedsel voor bijen en vlinders. 

Kom in actie: plant een maai-me-nietje! 

Zo maak je er een:
- Gebruik een stevige stok of lat als steel. 

-  Timmer hier je bord tegenaan. Dat kan een gewoon vierkant of rond stuk 
plaat zijn. Als je een figuurzaag hebt, dan is een bloemvorm natuurlijk het 
leukst.

-  Schilder of stift op het bord een blauwe bloem met wit kruis. 

-  Maak een onderbord met een van de voorbeeldteksten. Of bedenk zelf 
een leuke tekst.

-  Vergeet niet ‘#maaimenietje’ toe te voegen: zo kunnen anderen online 
vinden wat de bedoeling van je bord is – en zelf meedoen! 

-  Versier het maai-me-nietje met vlinders, bloemen of bijen en plant het bord 
stevig in de berm.

- Plaats een foto op sociale media met #maaimenietje

Probeer het kleed om te draaien zonder dat iemand de grond raakt. 
Tijdens het draaien, blijft iedereen op het kleed staan! Het geheim is: 
samenwerken.

Wat heb je nodig?
- een (vloer)kleed of zeil van 2 bij 3 meter.
- fluitje en max. 8 spelers bij dit kleed.

Hoe gaat het?
Wijs een scheidsrechter aan. Alle spelers gaan op het kleed staan. Na een 
fluitje van de scheids kan het spel beginnen. Ben jij de scheids? Dan moet 
je wel een beetje streng zijn: fluit en leg het spel stil zodra er iemand van 
het kleed stapt.

Klaar?
Is het gelukt? Hoe ging het? Hebben jullie van tevoren een tactiek 
besproken? Was er 
iemand die de leiding 
nam? Waren jullie het 
altijd eens met elkaar? Zo 
niet, hoe losten jullie dit 
op?

Knip de bodem uit plastic of kartonnen bekers. Maak met een elastiekje 
en touw een brilletje van de bekers. 
Doe het met de hele groep en maak een voetbalteam. Zet de brillen op 
en ga een partijtje voetballen.

Wat gebeurt er als iedereen maar een deel van het geheel kan zien? 
Ga je anders voetballen?
Zoek op wat er bedoelt wordt met het woord ‘tunnelvisie’.

Samenwerken op het kleed

Bekertjesvoetbal

Als je met andere mensen 
een opdracht wilt uitvoeren, 
is samenwerken belangrijk. 
Dat geldt op het kleed en ook 
in de stad. Wanneer burgers 
bereid zijn om te praten, te 
luisteren en samen te werken, 
ontstaat er een vreedzame stad 
waar iedereen kan meedoen. 

Samenwerken betekent niet 
dat je iedereen aardig moet 
vinden of het altijd met elkaar 
eens bent.  Zeker niet. Mensen 
zijn allemaal anders, hebben 
een eigen mening en smaak en 
dat maakt een bruisende stad.

Tip
Met meer kleden kunnen meer groepen de opdracht tegelijkertijd uitvoeren. Welke groep is het snelst?



PN: Ik geloof toch echt dat ik een strootje in mijn 

keel heb. Uche, uche. Effe slokkie drinken.

PM: Zo zie je maar weer, je bent helemaal geen 

stro gewend, ouwe dakhaas.

PN: Dat kan jij niet zeggen. Ik heb de wereld altijd 

van bovenaf bekeken. Elke richel, elke nok ken ik en 

dan met mijn baas op de rug, altijd veilig weer op 4 

benen op de begane grond terecht gekomen.

PM: Ik moet er niet aan denken, ik ben een strijdros. 

Ik ga het dak niet op. Ik heb veel oorlogen gezien. 

Mijn baas was soldaat in het leger van de Romeinse 

keizer.

PN: Zeker van de afdeling sterke verhalen. 

PM: Nee, ik meen het, lekkere schimmel van me. Ik 

heb de oorlog van dichtbij gezien. Hou op zeg. Ik 

ben blij dat het voorbij is.

PN: Hoe bedoel je voorbij? Wat is er dan gebeurd?

PM: Op een dag reden we de stad in en toen 

zat daar een bedelaar, bijna helemaal naakt. Het 

was koud en niemand deed wat. Mijn baas pakte 

zijn zwaard en sneed zijn rode soldatenmantel 

doormidden en gaf de helft aan de bedelaar.

PN: Nou, en dat voor een soldaat, zo zie je ze 

tegenwoordig niet veel meer.

PM: Hij is het leger uitgegaan. ‘Ik ben het vechten 

zat, ik ga nu aan vrede werken’, zei hij. Als alle 

mensen met elkaar delen, heeft iedereen genoeg.

 

PN: Delen, delen, gaan we nu ook nog rekenen?

PM: Nee, dat zegt mijn baas echt: delen is 

vermeningvuldigen. 

PN: Huh?

PM: Net wat ik zeg, als je samen deelt, lijkt het net 

alsof het meer wordt. Dan heeft iedereen genoeg. 

Om dat niet te vergeten, gaan mensen elk jaar op 11 

november samen delen.

PN: Alleen op 11 november?

PM: Nee dummy, het hele jaar door, maar op 11 

november een beetje meer.

PN: Oh, op die manier. Mijn baas is meer van 

het weggeven dan van het delen. Alle kinderen 

krijgen cadeautjes en snoep. Man het is niet aan 

te slepen.

PM: Is hij zo rijk dan?

PN: Hij heeft wel een paar centen, maar weggeven 

doet ie maar 1 dag per jaar, op 5 december.

PM: Oh, ben jij er een van die. Die van die 

chocoladeletters. Hoe heet jouw baas ook 

alweer?

PN: Nicolaas oftewel: Sinterklaas. Alleen de 

Kerstman mag Nico zeggen. En z’n moeder 

natuurlijk. En hoe heet jouw baas?

PM: Maarten en vanwege dat delen noemen 

ze hem Sint-Maarten. 

PN: Allemaal heilige boontjes, als je het mij vraagt.

de paarden van 
Sint- Nicolaas & Sint-Maarten

Maak een filmpje of toneelstukje met paardenpoppen. Vertoon het op school, thuis, in de wei of op de manege.


