
Verkiezingsopdracht 

Je maakte dinsdag20 mei duidelijk welke bevoegdheden voor jouw prioritair zijn door een 

volgorde te bepalen.  Op basis van deze resultaten werd je  ingedeeld in een groep met 

gelijkgezinden.  Jullie vinden dezelfde bevoegdheden min of meer even belangrijk.  Je gaat nu 

samen aan de slag als één partij. Succes.  

Doel: win de verkiezingen om zo jouw bevoegdheid bovenaan de 

politieke agenda van de regering te plaatsen. 

 

1. Naam 
Je kiest een naam voor je partij.  De naam 

moet verband houden met de 

bevoegdheid die je toegewezen kreeg.   

2. Partijvoorzitter 
Je duidt na gezamenlijk overleg een 

voorzitter van de partij aan. De voorzitter 

draagt de  eindverantwoordelijkheid.  De 

partijvoorzitter zal ook deelnemen aan het 

debat. De Partijvoorzitter is dus iemand 

die taalvaardig is.  

3. Partijprogramma 
Alle leden van de partij schrijven mee aan 

het partijprogramma. Je neemt duidelijke 

standpunten in en verwoordt deze in een 

schriftelijk document: het 

partijprogramma. Donderdagavond, 22 

mei,  schrijft  elk partijlid drie punten van 

het programma uit als huiswerk. Deze 

punten worden vervolgens verzameld in 

het partijprogramma. Het 

partijprogramma wordt ten laatste op 

dinsdag 27 mei om 15u30 ingeleverd bij 

meester Olivier.  

4. Campagne 
Je zet een campagne op poten om de 

kiezer te overtuigen van het belang van 

jouw bevoegdheid. Je maakt gebruik van 

de middelen die je wenst. Het is echter bij 

wet verboden om stemmen te ronselen 

door middel van cadeautjes en dergelijke.  

De partij maakt, 

 minstens één affiche 

 één krachtige slogan 

 duidelijk partijprogramma 

Je werkt samen aan de campagne. Je 

overlegt en maakt duidelijke afspraken 

met de partijleden. Je kan steeds advies 

inwinnen bij de communicatieadviseur , 

zijnde de juf of meester van jouw 

stamgroep.  

De materiaalmeester die je gekozen hebt 

binnen je partij zorgt voor de praktische 

organisatie.  

De tijdsbewaker stelt een planning op en 

bewaakt de tijd.  



5. Debat 
Op woensdag 28 mei vindt er een debat 

plaats tussen de partijvoorzitters. Dit 

debat wordt verdeeld in 3 stukken 

(Europees, federaal, Vlaams) van telkens 

maximaal 10 minuten. Het debat wordt 

geleid door meester Olivier.  

De partijvoorzitters mogen elkaar het vuur 

aan de schenen leggen en proberen de 

kiezers te overtuigen.  

6. Verkiezing 
Delta organiseert verkiezingen op 

Europees, federaal en Vlaams niveau. Je 

brengt dus 3 maal een stem uit op de 

partij of de kandida(a)t(en) van jouw 

voorkeur. 

 De verkiezing is geheim. Alle leerlingen 

van de 3de graad zijn stemgerechtigd, 

meer nog: stemplichtig. Iedereen kan 

slechts één maal zijn/haar stem 

uitbrengen.  

Geldig stemmen doe je door: 

 Het bolletje van de partij te 

kleuren 

 Een of meerdere bolletjes voor de 

naam van een kandida(a)t(en) 

binnen 1 lijst te kleuren 

Het kiesbureau wordt bemand door de 

aanwezige juffen en meester van de 3de 

graad. 

 

 

 

 

  

 

7. .Verkiezingsuitslag 

De uitslag van de verkiezingen wordt ten 

laatste op donderdag 29 mei bekend 

gemaakt door de voorzitter van het 

stembureau. Na de verkiezing zullen de 

resultaten besproken worden in elke 

stamgroep.  

  



8. Evaluatie 
De evaluatie van het project is zowel een 

procesevaluatie als een product evaluatie. 

Proces 
 Inzet    /2,5 

 Samenwerking   /2,5 

Product 
 Partijprogramma  /2,5 

 Affiche en slogan  /2,5 

TOTAAL    /10 

 

 

 

 


