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Lesdeal Koningsdag 2018  

Groep 4 t/m 8 

Koningsdag is een speciale dag in Nederland! Op deze dag, 27 april,  is koning Willem-

Alexander jarig en viert hij zijn verjaardag met het hele land. Dit heb je waarschijnlijk al wel 

eens meegemaakt in Nederland.  

Misschien heb jij de koning en zijn gezin zelfs al wel eens ontmoet? 

We noemen deze dag een nationale feestdag. Nationaal betekent hier dat het voor alle 

inwoners is van één land, Nederland dus. 

Dit jaar zijn de koning en zijn gezin in Groningen op Koningsdag. De stad organiseert dan 

verschillende activiteiten langs de route die de koninklijke familie gaat lopen. 

Om je toch een beetje betrokken te houden bij deze Nederlandse traditie, heeft de 

Wereldschool speciaal voor jou een lesdeal ontwikkeld. Hierin leer je meer over het 

koningshuis, word je een echte verslaggever en sluit je af met een actieve bingo op 

Koningsdag!  

Ga dus snel aan de slag.  

Let op: je hebt wel internet nodig voor enkele lesonderdelen. 

Het koningshuis 
 

Al vele jaren heeft Nederland een koning of koningin. Bekijk de tabel. Onderzoek wie er in de 

gegeven periodes koning of koningin was in ons land. Vul de tabel in.  

Periode koning/koningin 

1815 – 1840  

1840 – 1849  

1849 – 1890  

1890 – 1948  

1948 – 1980  

1980 – 2013   

2013 – nu   
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Verslaggever 

Het is Koningsdag 2018. Je bent verslaggever van de NOS en vandaag mag jij verslag 

uitbrengen van het feest in Groningen. Je staat langs de route die de koninklijke familie gaat 

lopen en ontmoet allemaal mensen die van alles georganiseerd hebben voor deze dag. 

 

Om je een indruk te geven van een verslag van het jeugdjournaal van vorig jaar kijk je hier. 

1. Bedenk welke activiteiten je tegenkomt tijdens Koningsdag 2018 en waar 

je verslag van uit gaat brengen. Schrijf hieronder minimaal 5 activiteiten 

op. Bijvoorbeeld: rommelmarkt, basketbalwedstrijd, etc. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Zoek bij elke activiteit een afbeelding.  

 

3. Bedenk een heel nieuwe activiteit die zo bijzonder is dat de koning en 

koningin, en misschien zelfs wel de prinsessen, het sowieso gaan spelen. 

Beschrijf de activiteit. 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Zoek een afbeelding die past bij deze unieke activiteit of teken de activiteit 

zelf op een klein papiertje. 

 

5. Aan het einde van de dag mag jij kort de koning en koningin interviewen. 

Schrijf drie vragen op die je gaat stellen. 

 

1. _____________________________________________________

_____________________________________________________ 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2170394-het-is-koningsdag.html
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2. _____________________________________________________

_____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

6. Zoek een afbeelding van de koning en koningin. In totaal heb je nu 7 

afbeeldingen van alle activiteiten die deze dag plaatsvinden tijdens jouw 

verslag. 

 

7. Je gaat nu verslag uitbrengen van Koningsdag 2018. Leg de afbeeldingen 

van de vorige vragen in volgorde van hoe je het verslag gaat vertellen. 

Schrijf hieronder kort op wat je allemaal gaat zeggen.  

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

8. Je gaat nu het verslag uitbrengen aan bijvoorbeeld je ouders. Gebruik de 

afbeeldingen als hulp om je verhaal goed te kunnen vertellen. Oefen het 

eerst even voordat je het gaat doen.  

 

Breng je verslag enthousiast uit en zorg ervoor dat het mensen aanspreekt.  

Bijv.: in het verslag van de NOS zie je dat prinses Amalia scoort met basketbal. Dat is 

natuurlijk erg leuk om in je verslag mee te nemen, dat spreekt de mensen thuis aan. 
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Koningsdagbingo 
Typisch Nederlands  

 

Voer alle opdrachten uit op Koningsdag en zorg dat je aan het einde van de dag bingo 

hebt!  

 

Misschien kan je het samen spelen met je ouders en/of broers en zussen of andere (Nederlandse) 

kinderen uit de buurt. 

 

 
 
 

Zing het eerste couplet 
van het Wilhelmus 
ergens buiten. 

 
 
 

Teken een rood-wit-
blauwe vlag op de 

wang van één van je 
ouders en jezelf. 

 
 
 

 
Ga koek- of 

snoephappen. 

 
 

 
Maak een selfie terwijl 

je een oranje 
accessoire draagt. 

 
 

Neem vandaag de fiets 
naar school of ga een 

willekeurig stukje 
fietsen, zoals een echte 

Nederlander. 

 
 

Doe het dansje op het 
Kinderen voor 

Kinderen lied van de 
Koningsspelen ‘Fitlala’  

(zie Youtube). 

 
 

Eet of drink vandaag 
iets dat de kleur oranje 

heeft.  

 
 
 

Geef iemand drie 
zoenen op de wang. 

 
 

Maak een praatje met 
iemand en gebruik 
daarbij de woorden 
‘gezellig’ en ‘lekker’.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA
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Antwoorden 

Periode koning/koningin 

1815 – 1840 Koning Willem I 

1840 – 1849 Koning Willem II 

1849 – 1890 Koning Willem III 

1890 – 1948 Koningin Wilhelmina 

1948 – 1980 Koningin Juliana 

1980 – 2013  Koningin Beatrix 

2013 – nu  Koning Willem-Alexander 


