AAN DE SLAG MET MENSJESRECHTEN
Beste docent,
Deze docentenhandleiding hoort bij de kinderrechtenquiz in LessonUp. Deze quiz is een
samenwerking tussen Movies that Matter Educatie en EOdocs.
Bij de quiz hoort een mensjesrechtenfilm van EOdocs. Je kunt kiezen uit de films: ‘Jovanna
For Future’ en ‘This is Me’. Na deze quiz zijn jouw leerlingen op de hoogte van wat
kinderrechten zijn, kunnen ze een aantal kinderrechten benoemen en hebben ze een
voorbeeld gezien waarin kinderrechten belangrijk zijn.
Opbouw
De quiz is als volgt opgebouwd:
• Introductie Anne-Mar Zwart (filmpje)
• 6 vragen introductie ‘Wat is een kinderrecht?’
• 4 vragen ter voorbereiding op de film ‘Jovanna for Future’ of ‘This is Me’
• introductie Anne-Mar Zwart op de film (filmpje)
• film kijken: ‘Jovanna for Future’ (16 min.) en ‘This is Me’ (15 min.)
• 11 vragen over de film en kinderrechten
• afsluiting door Anne-Mar (filmpje)
Lesduur: ongeveer 60 minuten inclusief film kijken
Doelgroep: groep 7 & 8 basisonderwijs, vo leerjaar 1-2
Kerndoel: deze les past goed bij kerndoel 36 van mens en maatschappij
LessonUp: Jovanna for Future of This is Me.
Werkvorm
Leerlingen kunnen de quiz zelfstandig doen, maar de quiz kan ook met de hele klas tegelijk
gedaan worden.
Zelfstandig werken
Wil jij dat jouw leerlingen de quiz zelfstandig doen?
Deel dan de LessonUp-link van de quiz met jouw
leerlingen via ‘Deel met leerlingen’ (gele button).
Klassikaal interactief
Wil je de quiz interactief met de hele
klas doen? Dan klik je in LessonUp op
‘Geef les’ (rode button). Via ‘deel
scherm’ kijken de kinderen mee op
hun eigen laptop of computer en
spelen ze mee via de telefoon. Vanaf
dia 3 logt de leerling in met een pin op
www.lessonup.app en zit dan in de
quiz als deelnemer. Zo kun je een
wedstrijdelement toevoegen.

Extra uitleg bij antwoorden
De vragen in de quiz worden ondersteund met extra uitleg voor wie dat wil of
nodig heeft via de hotspot (blauwe button). Klik op de hotspot en de informatie
klapt uit. Hiermee kun je extra verdieping geven aan het thema en de quiz en
de antwoorden duiden. Zie ook de schermafbeeldingen hieronder.

Voorbereiding
Wij raden aan de quiz zelf één keer volledig door te lopen.
Bij vragen kan een mail gestuurd worden naar educatie@moviesthatmatter.nl.
EO en Movies that Matter wens je heel veel plezier met Mensjesrechten en de
kinderrechtenquiz!

