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Kosten 
€ 395,- voor een hele dag + reiskosten € 0,19 per kilometer de eerste 50 km worden niet in rekening 

gebracht.  

Ook ad-hoc mogelijk!  

 

De themadagen worden aangeboden door:   

Cora 
Regio: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevopolder (met een maximum reisafstand van 80 km 
vanaf Vledder) 
Bouw: bovenbouw 
 
Het doel van deze themadag is om leerlingen uit de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs te laten 
kennismaken met aspecten van actief burgerschap en sociale integratie. Hierbij wordt specifiek 
aandacht besteed aan de basiswaarden en inrichting van de democratische rechtsstaat en de rol die de 
politiek hierin heeft.  
 
Subdoelen hierbij zijn:  

• Het bij leerlingen bevorderen van gedrag en houding die passen bij burgerschap;  

• Het bij leerlingen opdoen van kennis over de democratische rechtsstaat; 

• Leerlingen laten ervaren dat meningsvorming, debat en respect horen bij een democratie;  

• Leerlingen kennis laten maken met de Nederlandse staatsinrichting.   
 
Kinderen vervullen nu en straks taken en rollen, waarop ze via onderwijs worden  
voorbereid. Het gaat om rollen als consument, als verkeersdeelnemer en als burger in een  
democratische rechtstaat. Respect en tolerantie zijn hierbij belangrijke aspecten.  

  

Themadag  

Onderwerp: Burgerschap 
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Dagprogramma (concept)  
 

• Korte interactieve kennismaking  

• PowerPoint presentatie:  

Wie is de ‘baas’ van Nederland  

Bestuurs(?)lagen  

Democratie, wat is dat nou eigenlijk?  

• Problemen en kansen in jouw gemeente of jouw school (school als oefenplaats)  

• Formeren van politieke partijen;  
Beeldvorming: Aandacht voor 'zichzelf informeren' (beeldvorming)  

Oordeelsvorming: op basis van feiten en meningen (relatie met 'mediawijsheid' )  

In raadsvergadering format met elkaar het debat aangaan/onderhandelen onder leiding van mij als 
voorzitter.  

Besluiten (respectvol rekening houdend met minderheid)  

• Terugkijken: Wat ging goed en wat kon beter  

• Afsluiting  

 

Regels en afspraken 

Via SLIM kunnen scholen een themadag afnemen, SLIM bemiddelt tussen aanbieder en afnemer. De 

volgende voorwaarden zijn daarbij van belang:  

Kosten per themadag € 295,- voor een halve dag of  
€ 395,- voor een hele dag (beide incl. reiskosten) 

VOG De themadag-verzorger (degene die bij u op school komt) heeft altijd 
een actuele VOG. 

Bevoegdheid/ervaring Geen bevoegde docenten, de themadag-verzorg beschikt wel over 
ervaring om alleen voor een groep te staan 

Facturering De factuur voor de door u gekozen themadag ontvangt u via de 
aanbieder.   

KVK 85504420 

Annuleren Mocht u de geplande themadag willen annuleren, kan dit voor 48 uur 
voor aanvang van de aanvraag kosteloos. Mocht de themadag vanuit 
de aanbieder worden geannuleerd of door ziekte niet plaatsvinden, 
worden er geen kosten in rekening gebracht. In overleg zullen we 
kijken naar de mogelijkheid voor een nieuwe themadag. 

Algemene werkwijze De algemene werkwijze is dat een themadag wordt afgenomen voor 
een hele dag voor dezelfde groep. In overleg kan ook gekozen worden 
voor een groep in de ochtend en een andere groep in de middag. 

Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Druk- en zetfouten voorbehouden. 

 


