Kerndoel 14 – Nationale symbolen
Omschrijving leerlijn
De leerling kent de belangrijkste elementen van een natie en is zich bewust dat hij en bijdrage met
leveren aan de ontwikkeling van de Curaçaose natie.

Leerdoel van de opdracht
Kan eenvoudige verslagen schrijven en een spreekbeurt houden over vlag.

Tekenen
Bij deze opdracht gaan de kinderen hun eigen vlag ontwerpen. Eerst ga je als docent in gesprek met
de kinderen over de huidige vlaggen van verschillende landen eindigend met de vlag van Curaçao.
Vertel daarbij dat de vlag van Curaçao relatief nieuw is (1984) en door middel van een
ontwerpwedstrijd de vlag van Curaçao is geworden.
-

Wat staat er op de vlag?

-

Welke kleuren heeft de vlag?

-

Waarvoor staan de kleuren en symbolen?

-

Wat zijn de standaardafmetingen van een vlag?
o

De afmetingen hangen af van de hoogte van de vlaggenmast.

Wanneer de vlaggen besproken zijn, mogen de kinderen individueel hun eigen vlag maken. En als
laatste mogen een paar kinderen hun vlag kort presenteren voor degene die dat willen.
Of laat de kinderen een briefje erbij schrijven met uitleg over hun vlag en hang alle vlaggen op zodat
de kinderen langs de vlaggen kunnen lopen.
Vertel de kinderen pas aan het einde van de activiteit dat dit eigenlijk ook een verkiezing is en laat de
klas stemmen op de mooiste vlag.

Benodigdheden
-

Wit papier

-

Kleurpotloden/stiften/tekenpotloden
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Combinatie met andere vakken
De combinatie van deze opdracht is het creatieve vak tekenen en het weten hoe de vlag eruitziet. Je
kunt de kinderen ook nog het volkslied aanleren bij deze opdracht.

Vaardigheden
Tijdens de opdrachten werken kinderen aan bepaalde vaardigheden. Hieronder een overzicht waar
de kinderen aan werken tijdens deze opdracht.
Sociale- emotionele ontwikkeling

Kinderen leren samenwerken doordat ze in groepsverband
werken.

Denkontwikkeling
Taalontwikkeling
Spelontwikkeling
Creatieve ontwikkeling

Tekenen is een apart vak op school. Tijdens deze opdracht
zijn ze hier fanatiek mee bezig.

Stappenplan
1. Ga in gesprek met de kinderen over verschillende vlaggen van de wereld en eindig met de
vlag van Curaçao. Wat betekenen de kleuren en symbolen op de vlag?
2. Ieder kind gaat individueel zijn eigen vlag maken van Curaçao
3. Sommige kinderen mogen de vlag presenteren.
4. Laat iedereen een kort stukje schrijven wat er op zijn of haar vlag te zien is.
5. Hang alle vlaggen op.
6. Vertel nu dat jullie ook een verkiezing gaan doen en dat de kinderen mogen stemmen op hun
favoriete vlag.
a. Optioneel: je kunt de winnende vlag iets kleins cadeau geven.
7. Je kunt de leerlingen nu het volkslied leren en hen bij de vlag laten zingen.
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