
Les 4:  
Tijd voor actie: Schrijf een  
brief aan de burgemeester!

Uitwerking
Begin de les met uit te leggen dat kinderen over de hele 
wereld op Wereldmeisjesdag actievoeren voor gelijke 
rechten en kansen voor meisjes wereldwijd. Ze roepen de 
leiders van hun dorp of land op om ervoor te zorgen dat 
meisjes dezelfde rechten en kansen krijgen als jongens. 
De kinderen uit de klas kunnen ook hun steentje bijdragen 
bijvoorbeeld door de burgemeester een brief te schrijven. 

Ontwikkelingsdoelen
Leg aan de kinderen uit dat 193 landen op de wereld 
samen afspraken hebben gemaakt om de wereld te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat kinderen gezond 
en gelukkig kunnen opgroeien. Die afspraken heten 
de ‘Sustainable Development Goals’ of wel Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen en ze moeten een eind maken aan 
armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Het zijn 
werelddoelen en ze gelden dus niet alleen voor ontwikke-
lingslanden, maar voor álle landen dus ook voor Nederland. 
In totaal zijn er 17 doelen.(zie www.sdgnederland.nl)

Tijd
Totaal 30 minuten

• Brief aan burgemeester schrijven: 30 min

Voorbereiding
• Zoek het adres van de burgemeester op (stadhuis/

gemeentehuis).
• Indien mogelijk: maak een afspraak met de burge-

meester om op Wereldmeisjesdag in de klas te 
komen om de brieven die de leerlingen in deze les 
zullen schrijven in ontvangst te nemen. Het kan ook 
andersom natuurlijk. Met de klas naar het gemeente-
huis om de brieven te overhandigen!



Bespreek met de kinderen wat de burgemeester zou 
kunnen doen. Als de leerlingen dat moeilijk vinden om te 
bedenken, dan kunnen onderstaande voorbeelden hen 
misschien op weg helpen:

• Vraag aan de burgermeester wat hij/ zij doet om zich in te 
zetten voor de Sustainable  Development Goals.  

• De burgemeester kan ervoor zorgen dat iedereen het een 
belangrijk onderwerp vindt bijvoorbeeld door ieder jaar 
op Wereldmeisjesdag een meisjes-burgemeester aan te 
stellen voor één dag. (bijvoorbeeld een meisje van jullie 
school)

Bespreek hoe ze zo’n brief kunnen opstellen:
• aanhef: Edelachtbare Heer/Vrouwe
• aanleiding: vertel over wat je in de klas hebt geleerd
• de vraag (vragen)
• afsluiting

Ten slotte schrijven de leerlingen in tweetallen of alleen 
een brief hierover aan de burgemeester. Je kunt alle 
brieven bundelen en in een als pakketje naar de burge-
meester sturen. Of nog leuker is het als de leerlingen hun 
brieven aan de burgemeester aanbieden! Ze kunnen dan 
persoonlijk vertellen wat ze hebben geleerd en waarom ze 
de brieven hebben geschreven. Ook kunnen ze de burge-
meester dan persoonlijk vragen wat de gemeente al doet 
of nog meer kan doen om de mogelijkheden voor meisjes 
wereldwijd te verbeteren. En ze kunnen de burgemeester 
ook vragen wat zij als kinderen nog meer kunnen doen om 
dat voor elkaar te krijgen.

Als het lukt om de brieven aan de burgemeester te over-
handigen, maak dan een foto en schrijf een persbericht. In 
de digitale toolkit vind je een voorbeeld. Misschien komt 
de klas wel in de krant! (laat het ook Plan even weten, dat 
zouden we heel leuk vinden!)

Leg uit dat een van de doelen, doel nummer 5, gaat 
over de gelijke rechten en kansen voor meisjes en 
jongens. In het doel staat beschreven dat de landen 
die de doelen hebben ondertekend, ervoor moeten 
zorgen dat in 2030 meisjes overal ter wereld dezelfde 
rechten en kansen krijgen als jongens. Ook Nederland 
dus. En niet alleen onze regering moet daar zijn best 
voor doen, ook gemeenten en bedrijven zijn verplicht 
zich hier voor in te zetten. En dat is hard nodig want 
als ze niets zouden doen, duurt het nog 100 jaar 
voordat jongens en meisjes over de hele wereld gelijk 
worden behandeld. 

In een brief aan de burgemeester van hun gemeente 
kunnen kinderen vertellen waarom zij het belangrijk 
vinden dat meisjes dezelfde rechten en kansen heb-
ben als jongens en kunnen ze hem oproepen om alles 
te doen wat hij of zij kan om ervoor te zorgen dat er 
in 2030 geen ongelijkheid tussen jongens en meisjes 
meer is. 


