WORLD CHILDREN’S DAY
LESBRIEF
Op 20 november is het World Children’s Day. Een dag waar op kinderen
centraal staan.
Alle kinderen, waar ook ter wereld, hebben dezelfde rechten. Deze
kinderrechten staan in het VN-Kinderrechtenverdrag. Bijvoorbeeld het recht
op onderwijs, gezondheidszorg en op een veilige plek om te wonen en te
Met films
met verschillende
kinderrechten
spelen.
Maar ook het
recht op thema’s
bescherming tegen mishandeling,
het gesprek
aan
gaan
over
kinderrechten
in
de klas. en seksuele uitbuiting. Het VNkinderarbeid, de gevolgen van oorlog
Deze oefening daagt kinderen uit om de hun mening
Kinderrechtenverdrag gaat over het hele leven van een kind.
te delen, kinderrechten te herkennen én naar de
ander te luisteren.

Tijdsindicatie
In deze lesbrief vindt u films die u kunt kijken en bespreken met de
45 minuten tot een uur

leerlingen om zo met uw leerlingen stil te staan bij World Children’s Day.

Wat heb je nodig
Een TV, laptop met beamer

Hoe
Klassikaal, met meerdere klassen in een aula of in
kleine groepjes in de klas

World Children’s Day – a day for children, by children - is
almost here and we want you to take part.

Bekijk deze UNICEF World
Children’s Day video voor
inspiratie.

FILMOPDRACHT
Met films in gesprek over kinderrechten thema’s. Dat draagt bij aan je mening
uiten, kinderrechten te herkennen én naar de anderen te luisteren.

HOE
Laat de film in de klas zien en start het gesprek over de film en de
onderliggende thema’s aan de hand van de vragen in dit document. Dit kan
klassikaal, met meerdere klassen in een aula of in kleine groepjes in de klas
NODIG
Een digibord of laptop met beamer
TIJD
30 tot 45 minuten

TITEL FILM: Time and Peace
TAAL: ENG
LENGTE: 5:05
INTRODUCTIE FILM: Op Sint Eustatius komt een
jongen wonen die samen met zijn gezin is
gevlucht voor oorlogsgeweld. Hoe gaan zijn
klasgenoten hier mee om?
THEMA: Oorlog, vriendschap

TITEL FILM: Ezjel
TAAL: PAP. NL en ENG ondertiteld
LENGTE: 7:33
INTRODUCTIE FILM: Ezjel wordt gepest op
school en heeft geen vrienden. Radinka, een van
de pesters, beseft dat het niet leuk is om te
pesten en wil dit veranderen.
THEMA: Pesten, vriendschap
TITEL FILM: E deseo di Roslin
TAAL: PAP. NL ondertiteld
LENGTE: 6:13
INTRODUCTIE FILM: Rosalin haar ouders zijn
gescheiden. Ze wil niets liever dan dat haar vader
en moeder weer samen zijn.
THEMA: Echtscheiding, familie, kinderarbeid

TITEL FILM: Poorboy
TAAL: ENG. NL ondertiteld
LENGTE: 5:02
INTRODUCTIE FILM: Een groep kinderen op Saba
komt een arme jongen tegen. Hij kan niet naar
school omdat hij geen geld heeft. Als het aan de
kinderen ligt, verandert dit.
THEMA: Armoede, vriendschap
TITEL FILM: Be a buddy not a bully
TAAL: EN. NL ondertiteld
LENGTE: 7:20
INTRODUCTIE FILM
Laila is nieuw op Saba en wil graag vrienden
maken. Maar een jaloers meisje zorgt ervoor dat
ze gepest wordt. Durven de andere kinderen toch
vrienden met Laila te worden?
THEMA: Pesten
TITEL FILM: De keuze
TAAL: NL. EN ondertiteld
LENGTE: 8:33
INTRODUCTIE FILM: De vader van Naomi wordt
verliefd op een andere vrouw. Haar ouders
hebben veel ruzie. Naomi is heel verdrietig en wil
niet meer spelen. Wat gebeurt er nu met haar
familie?
THEMA: Ouders, familie, verdriet

VRAGEN VOOR BIJ DE FILM
o

Waar ging de film over? Welke onderwerpen komen naar voren in de film?

o

Welke kinderrechten zie je terug in de film?

o

Hoe denk jij dat de hoofdpersoon zich voelt in de situatie?

o

Als jij de hoofdpersoon was, wat zou je dan doen?

o

Wat heeft de hoofdpersoon in de film nodig zodat de situatie verbetert?

o

Hoe zou jij de hoofdpersoon helpen?

o

Wie heeft er wel eens te maken gehad met pesten/echtscheiding/armoede? Hoe had
je geholpen willen worden?

