
Burgerschap
op de 

Basisschool

Maak een strip en win!
Wedstrijd voor de Week van 
Burgerschap

Zit jij in groep 6, 7 of 8? Hou jij 
ervan om creatief bezig te zijn of 
heb je een grote fantasie? Dan 
zoeken we jou!

Heeft jouw juf of meester in de 
klas verteld over burgerschap? Of 
over de Week van Burgerschap? 
Ja? Goed zo! Lees snel verder!
Nee? Vraag dan of de juf/meester 
er iets meer over kan vertellen en 
lees daarna verder...

Thema 'Het bos'

Het thema van de Week van 
Burgerschap is dit jaar ‘Het bos’. Dit 
gaat over duurzaamheid en het 
milieu. Het verdwijnen van de 
bossen in het bijzonder. Verzin wat 
jij zou kunnen doen om te zorgen 
voor de natuur. Maak daar een 
mooie strip van.
De strip mag getekend zijn, op de 
computer gemaakt of misschien wel 
met zelfgemaakte foto's!

Kijk op de volgende bladzijde voor de spelregels

Tips bij het maken van een strip

Ga naar deze links als je wat hulp kunt gebruiken bij het maken van je strip:

• Inmijnklas.nl - zoek op 'een stripverhaal maken'
• Schooltv.nl zoek op 'stripverhaal Klokhuis'
• Wildvanfreek.nl/tekenlessen
• leerkrachten.kunstcentraal.nl - zoek naar 'fotostrip'

https://inmijnklas.nl/een-stripverhaal-maken/
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-5/#q=strip%20tekenen
https://www.wildvanfreek.nl/tekenlessen/
https://leerkrachten.kunstcentraal.nl/lesmateriaal/door-het-oog-van-2/fotostrip/


1. Wat maak je?
Maak een stripverhaal in het thema van 
de week van burgerschap van dit jaar: 
'Het bos

2. Hoe lang?
De strip moet minstens 3 plaatjes zijn, maar 
maximaal 12 en goed passen op een a4 
papier.

3. Wanneer moet het af zijn?
De strip moet digitaal (in hoge 
resolutie) worden aangeleverd en 
uiterlijk op 21 juni 2021 ingeleverd zijn.

4. Waar stuur je het heen?
De strip stuur je per e-mail of We-Transfer naar: 
post@burgerschapopdebasisschool.nl.

5. Welke informatie geef je?

De spelregels

De winnaar maken we bekend in de week van 5 juli.

Stuur je gegevens mee (naam, leeftijd, 
groep, naam en plaats van de school en 
telefoonnummer en e-mailadres 
waarop je bent te bereiken). Vraag wel 
even toestemming aan je ouders!

6. Toestemming
Wanneer je meedoet aan de wedstrijd 
geef je toestemming voor het publiceren 
van je strip, je naam én de naam en 
plaats van de school.
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