
 

Leidraad motie voor leerkrachten 
Nieuw lesprogramma 

Met Klimaatverbond Groene Voetstappen Week krijgen leerlingen een mooi activerend programma 

op het gebied van klimaatproblematiek. Eén van de concrete handelingsperspectieven is om de weg 

naar school te voet, met de fiets of het openbaar vervoer af te leggen. De Klimaatverbond Groene 

Voetstappen Week vindt dit jaar plaats van maandag 21 tot en met vrijdag 25 september. Aan het 

eind van die week heeft elke leerling op eigen niveau inzicht gekregen in wat het klimaatvraagstuk 

betekent en een aantal concrete ideeën over de mogelijke maatregelen.  De resultaten worden door 

de Nederlandse jongerenvertegenwoordigers voor Duurzame Ontwikkeling naar de Verenigde Naties 

meegenomen en gepresenteerd tijdens de VN-klimaatonderhandelingen aan de Nederlandse 

klimaatdelegatie. 

 

Dit jaar is voor groep 7 en 8 een element aan het programma toegevoegd: de motie vreemd aan de 

orde. Een motie is een opdracht van de gemeenteraad aan het college van  burgemeester en 

wethouders om iets uit te voeren. Het grootste deel van de te nemen beslissingen en veranderingen 

zijn immers helemaal niet door de betrokken leerlingen te nemen. Het zijn de volwassenen die de 

grootste verantwoordelijkheid dragen voor een veilige en duurzame toekomst van de kinderen. 

Lokaal vormen het college van B&W en de gemeenteraad de verantwoordelijke beleidsmakers. De 

kinderen gaan daarom een oproep doen, met concrete suggesties, aan die beleidsmakers via de 

motie vreemd aan de orde. Door een motie te schrijven samen met een wethouder of 

fractievoorzitter en in te dienen bij het college hebben de leerlingen een actief aandeel in het lokale 

klimaatbeleid.  

 

Door aan de slag te gaan met een motie worden de leerlingen direct ook inzicht geboden in hoe 

besluitvorming en democratie werkt. Leerlingen mogen zelf geen motie in dienen, dat is aan de 

partijen in de raad (de raadsfracties). Daarom zullen de leerlingen een raadsfractie vragen om – 

namens hen – de motie in te dienen. Tijdens de Klimaatverbond Groene Voetstappen Week kunnen 

leerlingen gedichten en tekeningen over klimaat en duurzaamheid maken. Vóór de start van de 

raadsvergadering kan de burgemeester deze kunstwerken in ontvangst nemen, bijvoorbeeld met de 

toezegging hiermee een tentoonstelling te organiseren. 

 

In dit stuk beschrijven we kort de mogelijke stappen om tot een motie van leerlingen van groep 7 en 

8 te komen, deze in te dienen bij de gemeenteraad en te behandelen. Uiteraard is dit slechts een 

leidraad en wordt u van harte uitgenodigd hieraan zelf invulling te geven. 

 

Team Groene Voetstappen Klimaatverbond Nederland 
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Motie 

Een motie is een heel specifiek instrument. Omdat de leerlingen niet bekend zijn met de vorm van 

een motie, biedt Klimaatverbond Groene Voetstappen Week lesmateriaal aan ter voorbereiding van 

de leerlingen. 

 

De dialoog tussen de leerlingen en de wethouder en/of raadslid is voor groep 7 en 8 bestemd. 

Leerlingen van groep 5 en 6 kunnen ook actief aanbevelingen en gedachten meegeven aan de 

deelnemende leerlingen. Tevens kunnen leerlingen van groep 7 en 8 op eigen initiatief in gesprek 

gaan met leerlingen van andere groepen over hun suggesties.  

 

De aanwezige wethouder en/of raadslid zal tijdens de dialoog de leerlingen begeleiden in het 

vormgeven van de ruwe tekst van de motie. Na de les, kan in overleg met u als leerkracht, nog een 

redactieronde uitgevoerd worden, zodat een korte en goed leesbare tekst ontstaat. Een kleine 

delegatie van de leerlingen fungeert als eindredactie. Voor de gemeente is een leidraad opgesteld, 

met tips en informatie voor een educatieve en leuke dialoog. Overleg met de gemeente over uw rol 

tijdens de dialoog.  

 

Raadsvergadering 

De motie wordt door een raadsfractie ingediend bij de raadsvergadering. Het is van belang dat de 

leerlingen aanwezig zijn bij de raadsvergadering, zodat zij de impact zien van hun werk en ideeën. 

Ouders moeten hierover geïnformeerd worden. Overleg met de gemeente over de communicatie. 

Een delegatie van leerlingen kan, voor de raadsvergadering, de tekeningen en gedichten 

overhandigen aan de burgermeester dan wel wethouder over duurzaamheid. Het is een speciaal 

moment waar aandacht voor nodig is.  

 

Aan de gemeente wordt meegegeven om de motie zo vroeg mogelijk in de avond te bespreken. Het 

zou ideaal zijn als leerlingen, de ouders en leerkrachten aanwezig kunnen zijn bij de daadwerkelijke 

behandeling van de motie.  

 

Lesmateriaal 

Klimaatverbond Groene Voetstappen Week heeft drie lesbladen beschikbaar gesteld ter 

voorbereiding van de leerlingen voor de dialoog met de wethouder/raadslid en de motie: lesblad 

Dichten, lesblad Op Onderzoek en lesblad Ontwerp jouw ideale wereld. Deze lesbladen laten 

leerlingen op een creatieve en educatieve wijze vorm geven aan hun ideeën en gedachten omtrent 

het tegengaan van de klimaatverandering. De lesbladen zijn ook geschikt voor groep 5 en 6.  

 

Via www.groenevoetstappen.nl/info/lesmateriaal/ zijn de drie lesbladen beschikbaar.  

http://www.groenevoetstappen.nl/info/lesmateriaal/

