
Woordenschat
Prinsjesdag



Bedankt voor het aanschaffen

van deze download

gemaakt en bedacht door

* voor eigen gebruik * verkopen/ delen met anderen

* op social media reclame maken * zeggen dat het jouw werk is

* ons vermelden in je post * de bestanden zelf op social 

media zetten

onze 
bronnen





Woordenschat
Prinsjesdag



Woordenschat
Prinsjesdag

Doel: 
leren van nieuwe woorden
oefenen met woorden rond Prinsjesdag

Nodig: 
IKEA-rad of spinner:
rondje met de woordjes (blz. 4)
kaartjes met de uitleggen (blz. 9-10)

Memorie:
kaartjes met de woorden (blz. 7-8)
kaartjes met de uitleggen (blz. 9-10)

Hoe te oefenen:
IKEA-rad of spinner:
Tijdens het semantiseren draait een leerling de spinner of het IKEA-rad en kijk op 
welk begrip het rad of de spinner stopt. Dat begrip bespreek je met je 
leerling(en).
Laat het kaartje met de betekenis erbij zien. Kunnen je leerlingen nu een zin 
maken met het begrip dat besproken is?
Tijdens het consolideren en controleren kunnen de leerlingen uitleggen aan 
elkaar wat het begrip is of het juiste uitlegkaartje erbij zoeken.

Memorie:
Tijdens het consolideren kunnen leerlingen de kaartjes met begrippen en 
omschrijving naar beneden neerleggen en laat om beurten een poging wagen 
om een begrip en omschrijving bij elkaar te vinden. Gelukt? Dan mag de leerling 
die de beurt heeft doorgaan. Geen setje? Dan is de andere leerling om een 
poging te wagen. De leerling met de meeste setjes wint.
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Woorden:
fractievoorzitter: leider van een fractie in een volksvertegenwoordiging

staatssecretaris: ondersteunt een minister bij het politiek leiden van een ministerie

raadslid: gekozen volksvertegenwoordiger in een gemeente

verkiezing: door stemmen een persoon of een politieke partij kiezen

stemrecht: uitbrengen van je stem tijdens verkiezingen om mee te kunnen doen in een

democratie

Gouden koets: rijtuig dat gebruikt wordt op Prinsjesdag

minister: persoon die deelneemt aan de regering van een land en ook politiek

verantwoordelijk is voor dat land

kabinet: bestaat uit alle ministers en alle staatssecretarissen

regering: bestaat uit de koning en alle ministers

Staten-Generaal: Eerste en Tweede kamer samen

wetsvoorstel: een ontwerp van een wet die nog niet door alle organen is goedgekeurd

oppositie: in de politiek gevormd door alle politieke partijen die tegen de 
uitvoerende macht zijn

politiek: bestuur van een land, provincie of stad

Kamervoorzitter: iemand die de gezamenlijke debatten leidt in de Tweede Kamer en
zorgt dat de ministers niet afwijken van het onderwerp en op hun beurt
wachten

Eerste Kamer: medewetgever en beoordeelt als laatste instantie wetsvoorstellen

Tweede Kamer: maakt wetten en controleert het regeringsbeleid

Prinsjesdag: valt elk jaar op de derde dinsdag in september

Miljoenennota: algemene toelichting van de Nederlandse regering op de verwachte
inkomsten en uitgaven in de Nederlandse Rijksbegroting voor een jaar

troonrede: hierin schetst de regering hoe het gaat met Nederland en wat de

belangrijkste plannen van de regering zijn voor het komende jaar

premier: titel voor de eerste minister
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