EenVandaag in de klas
200 jaar Prinsjesdag
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar 16-18 jaar
VO onderbouw/ bovenbouw

Samengevat
Ieder jaar op de derde dinsdag in
september is het Prinsjesdag. Dat is al
ruim 200 jaar zo. In 1814 is de eerste
Prinsjesdag . Het is een viering van onze
democratische waarden en dat is het nog
steeds, maar inmiddels is Prinsjesdag
omgeven met allerlei andere tradities.
Vakgebied
Mens en Maatschappij / Maatschappijleer

Kijkvragen
1 Op welke dag is het ieder jaar
Prinsjesdag?
A op 11 september
B op de derde dinsdag in september
C op de verjaardag van onze eerste koning
Willem I
2 Omcirkel de juiste woorden:
Met Prinsjesdag maakt de koning/minister
een rit in de gouden/zilveren koets door
Den Haag/Amsterdam. De toer eindigt op
het Buitenhof/Binnenhof. Prinsjesdag werd
bedacht als viering van onze
monarchie/democratie.

Kernbegrippen
Miljoenennota, parlement, troonrede
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij het volgende
kerndoel/domein in het voortgezet
onderwijs:
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 44
Bovenbouw: Maatschappijleer: C
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl is
meer te vinden over de traditie van
Prinsjesdag. Bijvoorbeeld de video De
traditie achter Prinsjesdag.

3 In welk jaar is de traditie van de tour van
de Gouden Koets ontstaan?
A 1814
B 1900
C 1903
D 1945

Antwoorden
1 B 2 gouden – Den Haag – Binnenhof democratie 3 C 4 parlement –
miljoenennota – koning – troonrede 5a
Leden van de Staten-Generaal b Aan alle
Nederlanders (ze worden
vertegenwoordigd door de Staten
Generaal)

4 Zet de volgende woorden op de juiste
plek:

Miljoenennota, parlement, troonrede,
koning

Op Prinsjesdag presenteert de regering de
plannen aan het ______________ We noemen
deze plannen de ________________ Onze
________________ leest op deze dag de
__________________ voor.
Verdiepingsvragen
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5a Met welke woorden opent de koning elk
jaar de troonrede?
b Aan wie is de troonrede eigenlijk gericht?

