Tweede Kamer
Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank
GROEP / KLAS ……………..
Naam:



Ga www.schooltv.ntr.nl
Zoek de clip: ‘De Tweede Kamer’

Bekijk de clip en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop als je gaat
schrijven.

1. De Tweede Kamer

A. Door wie worden de leden van de Tweede Kamer gekozen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Hoe gaat dat dan?
0 Door tijdens de verkiezingen je stem uit te brengen op een stembureau.
0 Door een e-mail te sturen met de naam van het kamerlid op wie je wilt
stemmen.
0 Door bij de Tweede Kamer langs te gaan en aan te wijzen op wie je wilt
stemmen.
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2. Tweede Kamerzetels
A. Wat is een zetel?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. Hoeveel zetels zijn er?
0 100
0 150
0 175
0 200
3. Ministers
A. Noem 3 soorten ministers:
1. Minister van ……………………………………………………………………………………….

2. Minister van ……………………………………………………………………………………….

3. Minister van ………………………………………………………………………………………..

B. Als je zelf minister zou wijn, welke minister zou je dan willen zijn en
waarom?
Minister van ……………………………………………………………………………………………………………………

Omdat …………………………………………………………………………………………………………………………….
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4. Wat doet de minister-president?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Vul het juiste woord in

Vul op de stippellijnen het juiste woord in. Je kunt kiezen tussen deze woorden:

Tweede Kamer – regering - politieke partijen – zetels – stemmen - ministers

Nederlanders van 18 jaar en ouder mogen ………………………………………………

Zij kiezen de leden van ………………………………………………

Partijen met veel stemmen krijgen veel ……………………………………………. in de Tweede Kamer.

De …………………………………………….. die meer dan de helft van de zetels in de Tweede Kamer

hebben, komen in de ………………………………………………..

Zij mogen ook de ……………………………………………. aanwijzen.
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Extra
Probeer deze vragen ook te maken.

6. Als jij zelf in de regering van Nederland zou zitten…

Wat zou jij dan veranderen in Nederland?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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7. In Amerika gaan de verkiezingen anders dan in Nederland

Bekijk de clip ‘Campagne’. Deze clip vind je onder het vak ‘Geschiedenis’, Thema
‘Politiek’, Onderwerp ‘Amerikaans kiesstelsel’

A. Vul op de stippellijnen het juiste woord in. Je kunt kiezen tussen deze
woorden: niet – afgevaardigde – voorverkiezingen - kandidaat

In Amerika zijn er eerst…………………………………….

Tijdens die verkiezingen stemmen de mensen …………………………………… rechtstreeks op

een presidentskandidaat.

Ze kiezen eerst een……………………………………………

De afgevaardigden van 50 staten komen bij elkaar en die kiezen dan een

president………………………………

B. Noem 2 verschillen tussen de verkiezingen in Amerika en in Nederland
1………………………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………………………..
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