UNICEF lesbrief
Kinderrechten en corona

Ken je
rechten
daar heb je recht op!
Door het coronavirus waren de scholen in maart en
april 2020 wekenlang dicht. Ook kon je niet zomaar
samen sporten. Hoe was dat voor jou? Misschien miste
je wel dingen, zoals vrienden, school, of je opa en oma.
Wist je dat je ook in zulke tijden kinderrechten hebt?
Hoe zit dat? Maak deze lesbrief en kom erachter!

Opdracht 1 - Film over corona
Een schooldirecteur die het coronavirus maar niet serieus neemt. Daarover gaat deze inzending
van het UNICEF Kinderrechten Filmfestival. Voor dit festival maken kinderen (van 9 tot 13 jaar) zelf
films over kinderrechten, samen met een filmcoach. Het is het grootste filmfestival op YouTube.

Heb je weinig tijd? Je kunt deze opdracht ook overslaan. Het filmpje duurt ongeveer negen
minuten. Heb je genoeg tijd? Bekijk dan het filmpje. En daarna de klassenposter met
kinderrechten. Weet jij over welk van deze kinderrechten dit filmpje gaat?
Antwoorden:
A. Recht
	
op een eigen identiteit (artikel 8)
B. Luisteren
	
naar de mening van kinderen (artikel 12)
C.	Gezondheid (artikel 24)
D. Bescherming
	
tegen oorlog (artikel 38)
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Opdracht 2 - Gewoon leuk, of echt nodig?
Sportwedstrijden, naar de kapper gaan, bezoekjes aan je opa en oma, ouders die de hele dag thuis
zijn. Er veranderde best veel door corona. Wat mis(te) jij het meest in deze tijd? Schrijf hieronder
vijf dingen op.
Gewoon leuk
Echt nodig
Gewoon leuk
Echt nodig
Gewoon leuk
Echt nodig

Gewoon leuk
Echt nodig
Gewoon leuk
Echt nodig

Bekijk je eigen antwoorden. Welke van deze dingen vind je gewoon leuk? En welke heb je écht
nodig? Geef het aan in de rechterkolom.

Opdracht 3 - Over kinderrechten
In de opdracht hierboven heb je nagedacht wat je echt niet kan missen. Een
belangrijk onderwerp. Want wat heeft ieder kind écht nodig om veilig en gezond
op te groeien? Daarover hebben bijna alle landen ter wereld afspraken gemaakt.
Die afspraken heten kinderrechten. Ze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag.
De rechten gelden voor íedereen onder de achttien jaar. Alle rechten zijn even
belangrijk. Je kunt ze opdelen in vier soorten:
1. Rechten die kinderen helpen om gezond op te groeien. Bijvoorbeeld
het recht op onderwijs, gezondheidszorg, onderdak en voeding.
2. Rechten die kinderen beschermen tegen bijvoorbeeld kinderarbeid,
mishandeling of oorlog.
3. Rechten waarmee kinderen voor zichzelf kunnen opkomen en van zich
kunnen laten horen.
Bijvoorbeeld het recht op een eigen mening, informatie en privacy.
4. Rechten die gelden voor extra kwetsbare kinderen. Bijvoorbeeld
vluchtelingenkinderen of kinderen met een handicap.
Welke van deze vier soorten zijn verbonden aan corona? Vul de juiste nummers
(1 t/m 4) hieronder in. Let op: er kunnen meer antwoorden goed zijn.
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Opdracht 4 - Wie komt er op voor jouw rechten?
Niet alleen in Nederland zitten kinderen thuis. Over de hele wereld gaan (of gingen)
miljoenen kinderen niet naar school vanwege het virus. Vervelend, want voor veel
kinderen is school meer dan leren. Bekijk de voorbeelden hieronder maar eens. En
bestudeer de poster met kinderrechten. Met welke kinderrechten gaat het hier mis?
Nam uit Vietnam
Nam woont in Vietnam. Vanwege het coronavirus zit hij thuis. Hij krijgt geen online
lessen en heeft geen lesmateriaal. Zijn ouders zijn de hele dag weg, want die moeten
werken. Op school krijgt hij altijd een warme maaltijd, maar nu niet.
Met welke kinderrechten gaat het hier mis? Bekijk de klassenposter en vul ze hieronder in.

Lina uit Syrië
Lina is gevlucht uit Syrië. Ze woont nu in een vluchtelingkamp, met heel veel mensen dicht bij elkaar.
Ze woont met haar ouders, vier broers en zusje in een tent. In het kamp is niet genoeg schoon water
en zeep. Wie ziek wordt, kan ook niet zo makkelijk naar een dokter.
Met welke kinderrechten gaat het hier mis? Bekijk de klassenposter en vul ze hieronder in.

Danique uit Nederland
De klas van Danique krijgt online les. Maar Danique heeft geen computer of laptop. Haar ouders
hebben veel ruzie. Dat is erger geworden nu ze veel thuis zijn. Het voelt niet veilig voor Danique.
Met welke kinderrechten gaat het hier mis? Bekijk de klassenposter en vul ze hieronder in.
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Wat doet UNICEF in coronatijd?
UNICEF komt op voor de rechten van kinderen. Dat geldt niet alleen voor
kinderen in Nederland, maar in de hele wereld. Ook in coronatijd helpt
UNICEF kinderen. Hoe? Door advies te geven aan landen en ouders bijvoorbeeld. Ook maakt UNICEF (online) lessen, bedenkt activiteiten voor
kinderen en zorgt ervoor dat de mening van kinderen wordt gehoord. Op
sommige plekken, zoals in vluchtelingkampen is extra hulp nodig. Daar
geeft UNICEF informatie over het virus. En deelt onder andere voedsel,
zeep en water uit.

Wist je dat…

Als het mis gaat
Hoewel élk kind rechten heeft, gaat het helaas
weleens mis. In ieder land zijn er kinderen
die het niet goed hebben. Ze worden bijvoorbeeld verwaarloosd, mishandeld, of gaan niet
naar school. Hun kinderrechten worden dus
niet nageleefd. Wat kun je doen als dat jou, of
iemand anders overkomt?
• B
 espreek het met iemand die je vertrouwt,
zoals je ouders of je leraar. Heb je niemand
die je vertrouwt? Je kunt altijd anoniem en
gratis bellen (0800 – 0432) of chatten met
De Kindertelefoon op kindertelefoon.nl.
• Mail

of bel een Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Dat is gratis en wat je vertelt blijft
geheim. Hier vind je een winkel in jouw
buurt: www.kjrw.eu
• B
 el of mail naar de Kinderombudsman.
Die geeft advies over hoe je voor je rechten
kunt opkomen.
Kijk op www.dekinderombudsman.nl
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… jij niets voor jouw kinderrechten
hoeft te doen? Je hebt ze altijd en
niemand kan ze van je afpakken.

