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RAMVRIE (=HELEMAAL VRIJ) 75 JAAR IN VRIJHEID

•	 Sinds	de	Tweede	Wereldoorlog	leven	wij	in	West-Europa	in	vrijheid	...	al	75	jaar!
•	 Vrijheid	is	echter	niet	alleen	vrij	van	oorlog,	maar	vrijheid	betekent	véél	meer.	
•	 Realiseren	kinderen	/	jonge	mensen	in	deze	moderne	tijd	zich	dat	nog	wel?	

Team Ramvrie

Team	RamVrie	is een groep jonge mensen die het besef van vrijheid willen 
overbrengen aan andere jonge mensen. Dat doen ze door aan te haken aan 
de leefwerelden van de kinderen: internet,	sport,	muziek,	televisie	en	cultuur. 
Team RamVrie heeft daarvoor imaginaire idolen ontworpen. Voor elke ‘wereld’ twee 
bijzondere idolen en die 10 idolen vormen de kern van een oer-Nederlands spel... 
het kwartetspel uit een doosje. Maar nog belangrijk is de digitale (kwartet) RamVrie	Game. 
Daardoor kunnen kinderen niet alleen  thuis aan tafel het Vrijheidspel spelen, maar ook 
met anderen over de hele wereld. 

Team	RamVrie	wil	de	hele	wereld	leren	dat	het	RamVrie	Helemaal	Vrij	betekent.

Voor het hele Basis en Voortgezet Onderwijs zijn bijzondere lesbrieven-voor-leerlingen 
ontwikkeld op twee niveaus: voor Groep 7/8 en voor het Voortgezet 
Onderwijs. Voor alle scholen in Limburg, maar ook voor heel Nederland, 
zijn de lesbrieven-voor-leerlingen digitaal beschikbaar.

Alle Limburgse scholen ontvangen daarnaast een aantal gedrukte kwartetspellen 
gratis. De digitale versie van het vrijheidskwartetspel, de Kwartet Game, 
is voor iedereen online beschikbaar.

LESBRIEVEN-VOOR-LEERLINGEN

Met	de	hele	klas	een	vrijheidsproject	doen	over	thema’s,	
die	leerlingen	aan	het	denken	zetten	over	hun	eigen	vrijheid.

Vrijheid van KLEDING   Vrijheid van POLITIEK
Vrijheid van ONDERWIJS   Vrijheid van GENDER
Vrijheid van REIZEN         Vrijheid van RELIGIE
Vrijheid van MENINGSUITING  Vrijheid van KUNST

1. (Papieren) VRIJHEIDSkwartetSPEL
2. (Digitaal online)	VRIJHEIDSkwartetGAME
3. Lesbrieven-voor-Leerlingen over Vrijheid
4. Website RamVrie.nl en Sociale	Media

Team RamVrie werd genereus ondersteund door de medespelers, 
zoals wij de sponsoren graag noemen: Comité 75 jaar Bevrijding Limburg, 
Vfonds, Stg Reisgids Digitaal Leermateriaal, Prins Bernard Cultuurfonds 
en Vista College.

Veel plezier met deze vrijheidslessen dóór en vóór leerlingen.

Team	RamVrie

RAMVRIE BESTAAT UIT

Download gratis 
de RamVrie Game
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www.RamVrie.nl
Limburg@RamVrie.nl

RAMVRIE! TEAM

Leerlingen werken in 2 à 3-tallen aan één thema. Zij maken rondom vrijheidsthema’s een  
infographic / praatplaat. Zij vullen de infographic / praatplaat met kennis, reflectie en actualiteit 
aan de hand van stellingen, vragen en bronnen. Ook is er ruimte voor creatieve invulling. 
Met deze infographic / praatplaat geven zij een korte presentatie van ongeveer 7-10 minuten 
(bijv. als dagstarter). De docent is dan gewoon medeleerling achter in de klas.

• Bij ieder onderwerp is een ‘landingspagina’ met extra info online beschikbaar.

• Alle lesmateriaal is gratis beschikbaar onder de Creative Commons. BY NC SA.

VRIJHEIDSKWARTETSPEL


