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Door Jan de Waard

Politiek saai? Welnee!
Inleiding

Je kon er de laatste weken niet
omheen, tenzij je onder een
steen geleefd hebt. Het was
overal. Het was er de hele tijd.
En het is nog maar net
afgelopen. Ik heb het over de
verkiezingen voor de Tweede
Kamer, het grootste politieke
mediaspektakel van ons land!
Wat zeg je? Politiek saai?
Welnee! Let maar eens op!

Niveau
Deze lesbrief is geschikt voor alle klassen van het vmbo.

Uitleg
Er zijn veel spelletjes die over taal gaan. Kruiswoordraadsels, cryptogrammen,
woordzoekers, en vele andere. In deze lesbrief ga je er een paar spelen. En ze gaan over
politiek! Daarna ga je op internet op zoek naar informatie over de verkiezingsuitslag.
Opdracht 1
In het schema hierna staan 26 alfabetwoorden die met politiek te maken hebben. In de
derde kolom staat, in een andere volgorde, 26 keer een uitleg met daarachter een letter
of een uitroepteken.
Zoek bij elk alfabetwoord de juiste uitleg. De letter die achter die uitleg staat, vul je in in
de kolom Puzzelletter. Als je het goed hebt gedaan, lees je in die kolom van boven naar
beneden een toepasselijke zin. De eerste letter krijg je cadeau. En je krijgt ook een paar
hulpplaatjes.

premier Rutte
het Binnenhof

Xander van der Wulp
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Puzzelletter

Betekenis

Binnenhof

volksraadpleging; alle kiezers stemmen mee
over een voorstel
soort onderminister

Coalitie

voorstel tot wijziging van een wetsvoorstel

Democratie

de partijen die niet regeren

Eerste Kamer

degenen die de aangenomen wetten uitvoeren

Fractie

politieke leuze waarmee Obama de verkiezingen
van 2008 won
gebouwen in Den Haag waar regering en
parlement werken
regering; alle ministers en staatssecretarissen bij
elkaar
voorstel voor een nieuwe wet

Grondwet
Hoofdelijke stemming
Informateur
Jaarverslag

P

Notulen

aanvoerder van een politieke partij tijdens de
verkiezingen
overzicht van wat het afgelopen jaar is
gepresteerd
alle Tweede Kamerleden; zij vertegenwoordigen
het volk
minimum aantal aanwezigen om te kunnen
stemmen
politiek verslaggever

Oppositie

in de zomer een paar weken vrij

Premier

regering die uit meerdere partijen bestaat

Quorum

het volk kiest wie er regeert

Referendum

75 senatoren die de wetten van de Tweede
Kamer controleren
de groep Tweede Kamerleden van één partij

Kabinet
Lijsttrekker
Meerderheid

Staatssecretaris
Tweede Kamer
Uitvoerende macht

basiswet van een land die bijna niet kan worden
veranderd
stemming waarbij iedereen voor zichzelf beslist

Volksvertegenwoordiging

schriftelijk verslag van een vergadering

Wetsvoorstel

de 150 door het volk gekozen
volksvertegenwoordigers
minister-president; regeringsleider

Xander van der Wulp
Yes, we can!
Zomerreces
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iemand die onderzoekt welke partijen mogelijk
samen een regering kunnen vormen
de helft plus één
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Opdracht 2
In deze alle-kanten-op-woordzoeker zijn de achternamen (en één voornaam) van
veertien lijsttrekkers* verstopt. Ze overlappen elkaar niet. Zoek ze en streep ze door.
De achternaam van Kees van der Staaij is te lang: vandaar Kees.
* voor betekenis zie opdracht 1

Asscher
Baudet
Buma
Kees
Klaver
Krol
Kuzu
Pechtold
Roemer
Roos
Rutte
Thieme
Wilders
Zegers

Opdracht 3
De verkiezingen zijn net voorbij en de uitslagen zijn inmiddels bekend. Jij gaat nu op
internet opzoeken hoeveel Kamerzetels elke partij heeft gehaald. Daarvan maak je een
schema van de grootste partij naar de kleinste partij. De partijen die geen zetels hebben
gehaald, mag je weglaten. Vul de naam van de partijen (de afkorting) in met daarachter
het aantal behaalde zetels.
Let op: Alle partijen samen hebben 150 zetels. Tel na!
Doe het bijvoorbeeld zo.
Partij
PVV
VVD
D66

Aantal zetels
27
27
17

Opdracht 4
Na de verkiezingen doen politici allerlei uitspraken over die verkiezingen. Ze zijn de
trotse winnaar of de teleurgestelde, maar toch ook trotse verliezer. Ze praten
tegenvallers goed en blikken alvast vooruit naar de kabinetsformatie**.
** voor betekenis zie opdracht 1: informateur

1

Ga op internet op zoek naar citaten, naar dingen die
politici hebben gezegd. Je gebruikt daarbij de lijst met
namen van opdracht 2 (woordzoeker). Je moet proberen
van alle veertien lijsttrekkers uit opdracht 2 een citaat van
zeker een hele zin te vinden. Die zet je op een rij.
Bijvoorbeeld: Wilders: ‘Ik wist dat ik de grootste zou
worden!’
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Het is leuk om de citaten die jij in deze opdracht hebt gevonden, te vergelijken
met de citaten van je klasgenoten. Zijn er veel hetzelfde?
Vraag je docent(e) of jullie per politicus om beurten jullie citaat mogen oplezen.

Opdracht 5
Kies een citaat uit opdracht 4 en teken daar een cartoon van. Je tekent het hoofd van de
politicus die de uitspraak deed en maakt er een tekstballon bij waarin je het citaat zet.
Succes!
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