
KLeding
vrijheid van...

75 JAAR VRIJHEID

Naam: 

Lesbrief-voor-Leerlingen

Download gratis 
de RamVrie Game

r
am

vr
ie

.n
l/

ap
p



1 Maar wat betekent het eigenlijk?
INVULWOORDEN: GEREGELD, WET, HANDELEN, HAKENKRUIS, 
AANSTOOTGEVEND, UNIFORM, REGELS
Vrijheid van kleding valt onder de vrijheid van ………………………….. In beginsel mag je alles 

dragen maar de ………………. kan daaraan beperkingen stellen. De wet, of de rechter kijkt vooral 

wat niet ……………………….……. is.

Denk bijvoorbeeld aan bloot over straat lopen of het dragen van kleding met een ………………………. .

Bedrijven of scholen mogen zelf bepalen welke ……...……………. binnen hun gebouw gelden. 

Zo mag in de reglementen staan dat bijvoorbeeld een ………………..………. verplicht is of 

een hoofddoek verboden. Dit moet van te voren wel duidelijk ………………..……………… zijn.
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Stelling:

2 Stelling-opdracht

In het jaar 2019 en 2020 wordt herdacht dat het 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog 
werd beëindigd. In de periode tussen september 1944 en mei 1945 werd heel Nederland bevrijd 
van de Duitse bezetting. Er werd feest gevierd maar er werd ook getreurd, veel Nederlanders 
kwamen niet terug van de concentratiekampen of de werkkampen in Duitsland of andere landen 
in Oost-Europa. Ook hadden veel mensen de laatste hongerwinter niet overleefd. Vrijheid had 
ook toen al voor iedereen een andere betekenis. Inmiddels leven we in Nederland al 75 jaar 
zonder oorlog, maar leven we ook in vrijheid? En hoe zit dat in de rest van de wereld?



4 En wat betekent het…?

Voor jou

voor jouw ouders

voor mensen in de oorlog

5 Plaatje bij het praatje

 gedeeltelijk verbod 
 geheel verbod 

7 PUZZELEN MAAR
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hoe vrij ben jij?

Aan de hand van deze praatplaat ga je, samen met een klasgenoot, aan de slag 
met het thema ‘Vrijheid van kleding’. Als je alle opdrachten hebt gemaakt zijn jullie 
dé experts over dit onderwerp. In een korte presentatie van maximaal 8 minuten 
vertellen jullie, aan de hand van de praatplaat, wat jullie ontdekt hebben.
Hiernaast staat een link naar een site die hoort bij deze les. Je vindt hier filmpjes,
informatiebronnen, nieuwsberichten en nog veel meer. 
Veel succes! 
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Maar wat betekent het eigenlijk?
Zet de woorden op de juiste plek in de tekst. Ga hiervoor naar de bronnen op de site met de informatie.

Stelling-opdracht
Kies op de website uit de gegeven stellingen één stelling. Vul deze in op de praatplaat en bedenk 
een argument vóór deze stelling en een argument tegen.

In het nieuws
Zoek in de bronnen naar een nieuwsbericht dat te maken heeft met ‘vrijheid van kleding’. 
Schrijf in het vak de naam van de stad en het land en de situatie of gebeurtenis zodat je bij 
de presentatie weet waar je over moet vertellen.

En wat betekent het voor…?
Geef kort antwoord op de volgende vraag. Deze opdracht maakt elke leerling zelf!
Hoe zie je vrijheid van kleding terug…
→ … in jouw leven? (jouw persoonlijke situatie, wanneer heb jij te maken met vrijheid van kleding?)
→…  in het leven van je ouders? (stel deze vraag aan je ouders)
→ … bij mensen die in oorlog leven? (gebruik de bronnen op de informatiesite die bij deze les hoort)

Plaatje bij het praatje
Lees de informatie op de site  onder het kopje Praatje bij het plaatje en kleur in het kaartje van Europa 
de verschillende landen in. Kleur ook de legenda.

Tekenopdracht
Maak een tekening, een logo of een cartoon met als thema ‘Vrijheid van kleding’.

Puzzelen maar
Even ontspannen? Zoek alle woorden in de woordpuzzel. Met de woorden die overblijven kan je een zin maken.

8 Zoekplaatje
Hoeveel vrije vogels vind je op de praatplaat?

Ondersteuning op internet: www.ramvrie.nl/vrijheid-van-kleding-po/


