LEERLIJN

VN

WERKBLAD
groep 5-6

Opdracht 1
Is er in de volgende situaties sprake van discriminatie (of racisme)? Of niet?
Leg kort uit waarom wel of niet.
1. Je mag alleen lid worden van de basketbalvereniging als je lang genoeg bent.

2. Tijdens de voorstelling mogen de kleine kinderen voor zitten en de grote kinderen
achter.

3. Op school mogen de meisjes altijd eerst naar buiten en dan pas de jongens.

4. De man kreeg de baan als vrachtwagenchauffeur niet, omdat hij geen rijbewijs
heeft.

5. Restaurant ‘’Peper en Zout’’ zoekt een nieuwe kok met een Nederlandse
achtergrond..

6. Als de jongens gaan voetballen mogen de meisjes niet meedoen.

7. Basisschool ‘’De Topper’’ zoekt een nieuwe leraar met een mannelijke achtergrond,
omdat er weinig mannen op de school werken..

8. De kleuters moeten op een andere speelplaats spelen dan de kinderen uit de
hogere groepen.

9. Kinderen met een donkere huidskleur moeten naar speciale scholen voor donkere
mensen.

10. Bedenk nu zelf nog 1 voorbeeld van discriminatie of racisme.

Opdracht 2
Zoek thuis een nieuwsbericht dat met discriminatie of racisme te maken heeft. Kijk
bijvoorbeeld in de krant of op het internet. Knip of print het bericht uit en plak het
hier op. Leg daarna in eigen woorden uit waarom dit met discriminatie of racisme
heeft te maken.

Opdracht 3
‘’Discriminatie en racisme: Het zou verboden moeten worden!’’ Gelukkig is het
ook verboden om te discrimineren. Toch hebben we deze les gezien dat het helaas
nog steeds gebeurt, zowel dichtbij als in de hele wereld en zowel vroeger, als nu. Hoe
fantastisch zou het zijn als we hier met z’n allen mee stoppen! Misschien kunnen jullie
goede ideeën bedenken om te zorgen dat discriminatie niet meer voorkomt. Overleg
met elkaar en schrijf jullie ideeën hieronder op. Jullie kunnen (delen van) deze ideeën
straks ook gebruiken voor de grote stoepkrijttekening op het schoolplein.
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Artikel 1:

Van de Nederlandse grondwet
GELIJKE BEHANDELING EN
DISCRIMINATIEVERBOD.
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.

DISCRIMINEREN BETEKENT ONDERSCHEID MAKEN
TUSSEN MENSEN. Soms mag dat: kinderen mogen
goedkoper met de trein reizen dan volwassenen. Maar meestal
mag onderscheid maken tussen mensen niet.
Je mag bijvoorbeeld niet:
• Kinderen op basis van hun huidskleur in groepen verdelen.
• Katholieke kinderen verbieden naar de schooldisco te komen.
• Meisjes verbieden mee te doen met de gymles.
• Iedereen met bruine ogen een makkelijkere toets geven.

DAT IS NAMELIJK NIET EERLIJK.
DISCRIMINATIE OP AFKOMST, OP BASIS VAN WAAR
JE FAMILIE VANDAAN KOMT, HEET RACISME. Racisme
hangt vaak samen met vooroordelen: het idee dat de ene groep
beter of slechter is dan de andere groep. Racisme is verboden in
Nederland.

EEN VOOROORDEEL
Een vooroordeel is meestal een mening over iemand of een
groep mensen, zonder dat je die persoon of mensen goed kent.
Bijvoorbeeld: ‘’Zij is klein, dus ze zal wel niet snel zijn’’. Pas als
je iemand echt kent kom je er achter dat vooroordelen vaak
helemaal niet kloppen.

