
Begin zelf een politieke partij 
voor de natuur.

Geef de natuur een stem!

Groep 7/8
Wat heb je 
nodig?
Groot vel 
papier, pen, 
tekenspullen

Tijd
30 minuten

Werkwijze
In een 
groepje (met 
ongeveer vier 
klasgenoten)

Klasverkiezingen
De verkiezingen komen eraan. Ook jullie kunnen je 
stem laten horen! Kies 2 of 3 klasgenoten. Samen 
gaan jullie een nieuwe partij beginnen. Aan het eind 
van de les zijn er verkiezingen in de klas. Welke 
partij wint?

Partij vormen
Jullie partij richt zich 
vooral op natuur, 
duurzaamheid en het 
klimaat. Verzin een 
sterke naam en een 
logo voor jullie partij. 
Kies ook welke kleuren 
bij jullie partij horen. 
Vul het in.

 . In de Tweede Kamer worden 
beslissingen over Nederland 
genomen. Bijvoorbeeld over 
de natuur en het klimaat, 
maar ook over de zorg of 
over geld.

 .
 . De Tweede Kamer bestaat 

uit verschillende politieke 
partijen. Die partijen 
hebben allemaal hun eigen 
standpunten en oplossingen.

 .
 . Hoe het met de natuur gaat, 

wordt dus voor een deel 
bepaald in de Tweede Kamer. 
Zo kan de Tweede Kamer 
bijvoorbeeld besluiten om 
de maximale snelheid van 
auto’s te verlagen, zodat 
er minder stikstof wordt 
uitgestoten. Of ze besluiten 
om ergens meer windmolens 
te plaatsen.

 .
 . Niet alles wat goed of slecht 

is voor de natuur wordt door 
de Tweede Kamer bepaald. 
Soms bepalen gemeenten dat 
er ergens een stuk bos bij 
moet komen. 

 .
 . Ook kunnen burgers veel 

zelf doen. Als je bijvoorbeeld 
soms zwerfafval opruimt, 
mag dat gelukkig gewoon. Of 
als je bloemetjes zaait voor 
insecten in de tuin is dat 
natuurlijk ook mogelijk!

Onderzoek 
van Janouk

Zet een vinkje bij de 
weetjes die je al kende.

De Tweede Kamer heeft pas besloten dat er 
statiegeld komt op blikjes. Zo hopen ze dat 
er minder blikjes in de natuur komen en dat 
mensen ze inleveren bij een supermarkt.

Goed idee Geen goed idee

Tip!Vaak is de naam van een partij de 
afkorting van een zin of van woorden 

waar de partij voor staat.

Naam:



Problemen oplossen
De thema’s die jullie belangrijk vinden zijn dus natuur, duurzaamheid en klimaat. Welke 
problemen moeten er volgens jullie worden opgelost? Het kunnen grote problemen zijn uit 
Nederland, maar ook uit jullie gemeente of rondom de school. Gebruik dit vak als klad. 
Schrijf het probleem op en hoe jullie dat gaan oplossen.

Moet er in de politiek meer 
naar kinderen geluisterd 

worden?
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Actieposter
Op een actieposter kun je goed duidelijk maken wat jullie 
standpunten zijn en welke oplossingen jullie bij opdracht 4 
hebben bedacht. Maak daarom een poster voor jouw partij. 
Vergeet niet jullie naam, logo en misschien nog een slogan 
erbij te schrijven of te tekenen. Het doel van jullie actieposter 
is dat het de rest van de groep overtuigt om op jullie te 
stemmen. Je kan op internet naar voorbeelden van posters 
zoeken.

Presenteren en stemmen
Houd een korte presentatie over jullie standpunten en de 
actieposter die jullie gemaakt hebben. Ga ook in gesprek 
met je klasgenoten en de juf of meester over jullie ideeën. 
Als iedere partij gepresenteerd heeft, mogen jullie 
stemmen. Welke partij vonden jullie de beste? Deze partij 
heeft de verkiezingen gewonnen! Je mag niet op jullie 
eigen partij stemmen.

Een slogan is een motto of kreet 
waardoor meteen duidelijk wordt 

waar jullie partij voor staat.

Als je de kleuren gebruikt die bij de partij horen, 
ziet iedereen gelijk dat de poster bij jullie hoort. 

Bekijk met de juf en meester welke plannen jullie 
echt kunnen uitvoeren!

Tip!

Tip!

Nederland: Treinkaartjes moeten goedkoper worden, zodat mensen minder vaak met de auto gaan.
Gemeente: In het bos moeten meer prullenbakken komen.
School: Als er niemand in een ruimte is, moeten de lichten altijd uit zijn.

Het hoeft niet altijd een probleem te zijn. Het kan ook een nieuw 
plan zijn, bijvoorbeeld een tuin op het schoolplein, of iets dat jullie 

willen verbeteren in de omgeving.

Voorbeeld:


