
Lot’ s Kinderrechten lessen online voor de klassen op Curaçao  
doe gratis mee met je klas en win een prachtige prijs! 
 
Welkom bij de online les over online kinderrechten. Voor kinderen in deze tijd is de 
aanwezigheid van internet vanzelfsprekend. Ze bewegen zich volop in deze wereld. Ze 
gamen, chatten en kijken en maken filmpjes op YouTube en TikTok. Ze reageren en plaatsen 
berichten op Facebook en Instagram. Maar daar kunnen ze ook in aanraking komen met het 
schenden van hun kinderrechten. Hoe herkennen ze deze? Hoe leren ze daar mee omgaan 
en die te beschermen?  

Stap 1 
De Online PowerPoint les ‘Elk kind heeft recht op Privacy, ook op internet’ is een verdieping 
op de vloglessen over Kinderrechten in het Medialab in de Biblioteka National maar het is 
niet nodig dat je deze les hebt gevolgd. Zet deze aan op je smartboard. Je hebt wel internet 
nodig om de filmpjes te kunnen zien. Voor jou als leerkracht is er een handleiding en alles is 
in het Nederlands of Papiamentu te volgen. 
 
Stap 2 

Doorloop de PowerPoint met de klas. Christopher Barrow 
presenteert filmpjes in deze PowerPoint: hij stelt via het 
beeld vragen aan de klas, over kinderrechten en interviewt 
een meisje wiens kinderrechten zijn geschonden op internet. 
De klas wordt uitgedaagd hierover na te denken en met 
elkaar over te praten. 
 

 
Stap drie 
Voor de leerlingen zijn er twee werkbladen. Eén werkblad over het maken van een Podcast 
en één voor het maken van een Rap over dit thema. Ga aan de slag met het maken van een 
podcast of een rap. 

 
Stap vier 
Stuur de leukste, beste of mooiste Podcast en/of rap op en maak kans op een tablet of IPad 
voor je klas!  

Mail het door naar: info@medialabcuracao.com 
Vermeld de klas, school en contactgegevens van de leerkracht.  
 

 


