voorbereidingstijd
15 minuten
Lestijd
30 minuten

burgerschap + geschiedenis
zweeds loopspel koningsspelen
groep 7
Lesdoel
De leerlingen kennen aan het eind van de les
een aantal feitjes over het Koninklijk Huis.

Inleiding
Het is bijna Koningsdag. Hoe goed kennen de
leerlingen het koningshuis eigenlijk? Wat is
bijvoorbeeld de voornaam van onze koning?

Kerndoel 36: De leerlingen leren hoofdzaken
van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.
Kerndoel 53: De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen
uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die
voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

Aan de slag
Leg uit dat er verspreid over het plein of in de
schoolomgeving 12 vragen over het koningshuis zijn opgehangen. Het is de bedoeling dat
de leerlingen zo in groepjes de vragen zoeken
en beantwoorden. Bij elke vraag kunnen ze hier
kiezen uit A, B of C. Hun antwoord schrijven ze
op een blaadje.

Inhoud
Voorbereiding
Het is leuk deze les uit te voeren in de aanloop
naar Koningsdag omdat alle vragen betrekking
hebben op het koningshuis.

Deel de klas op in groepjes, deel pen en papier
uit en laat de leerlingen de opdracht uitvoeren.
Reflectie
Kom met de leerlingen terug op de vragen en de
antwoorde. De juiste antwoorden:
B - Ik zal handhaven
C - Bij vieringen vanuit het Koninklijk Huis
B - Amalia, Ariane & Alexia
A - Paleis Noordeinde, Den Haag
B - Amsterdam
C - Schnitzel met patat
C - Het oudste kind van….
B - Veldslag bij Waterloo tegen de Fransen
A - 5e verjaardag van prinses Wilhelmina
A - Willem van Oranje
C - Ben ik van Nederlands bloed in het
Oud-Hollands
C - Heeft te maken met de stad ‘Orange’ in
Frankrijk

Print de vragen over het koningshuis uit en knip
de 12 vragen los uit. Hang ze vervolgens buiten
verspreid op.

Benodigde materialen
• Uitgeprinte vragen over het koningshuis
• Pen en papier voor de antwoorden (per
groepje)

Hanneke Bergsma
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Bijlage 1: Vragen
Vraag 1
Op het familiewapen staat een spreuk “je maintiendrai” in het Frans.
Wat betekent dit?
A. Ik zal voortzetten
B. Ik zal handhaven
C. Ik zal als voorbeeld dienen

Vraag 2
Wanneer wordt de oranje wimpel gebruikt die naast de vlag hangt?
A. Bij verjaardagen en andere feesten zoals geboortes
B. Bij formele, deftige gelegenheden
C. Bij vieringen vanuit het Koninklijk Huis

Vraag

3

Hoe heten de dochters van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima?
2
A. Adriane, Alexandra & Amalia
1
3
B. Amalia, Ariane & Alexia
C. Alexia, Antoinette & Adele

Vraag 4
Hoe heet het werkpaleis van de Koning?
A. Paleis Noordeinde, Den Haag
B. Koninklijk Paleis, Amsterdam
C. Paleis Soestdijk, Soest
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Bijlage 1: Vragen
Vraag 5
In 2013 vond de inhuldiging van Koning Willem-Alexander plaats in:
A. Utrecht
B. Amsterdam
C. Delft

Vraag 6
Het lievelingseten van Koningin Máxima is:
A. Pizza Margaritha
B. Argentijnse steak
C. Schnitzel met patat

Vraag

7

Troonopvolging: Wie wordt in de lijn de nieuwe koning of koningin?
A. De oudste dochter van…
B. De oudste zoon van….
C. Het oudste kind van….

Vraag 8
De eerste nationale feestdag was de “Waterloo-dag” op 18 juni 1816.
Ter ere waarvan werd die dag georganiseerd?
A. Verjaardag Koning van Waterloo
B. Veldslag bij Waterloo tegen de Fransen
C. 100-jarig bestaan van de provincie Waterloo
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Bijlage 1: Vragen
Vraag 9
Op 31 augustus 1885 was de eerste Prinsessendag. Wat werd er op die dag gevierd?
A. 5e verjaardag van prinses Wilhelmina
B. 5e verjaardag van prinses Beatrix
C. 5e verjaardag van Prins Willem I

Vraag 10
Het Wilhelmus is het volkslied van Nederland, geschreven ter ere van:
A. Willem van Oranje
B. Willem de Veroveraar
C. Prins Frederik Hendriks

Vraag

11

Wat betekent de zin in het Wilhelmus “ben ik van Duitsen bloed”?
A. Vernoemd naar Duitse voorouders
B. Vanwege het bondgenootschap met Duitsland
C. Ben ik van Nederlands bloed in het Oud-Hollands

Vraag 12
Waar komt de naam “Van Oranje” vandaan in de naam van de koninklijke familie?
A. Vroeger heette bijna iedereen “van Oranje”
B. Koning Willem de eerste hield erg van oranjebitter
C. Heeft te maken met de stad “Orange” in Frankrijk
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