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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over regels en wetten.
Eerst gaat het over regels thuis en op school.
Daarna over regels en wetten in de samenleving, in Nederland.
Als iedereen zich aan de regels en wetten houdt, weet je waar je aan toe bent.
Daardoor kunnen alle mensen op een goede en veilige manier samenleven.
Het voorkomt dat de samenleving een chaos wordt.
Houd je je niet aan regels en wetten?
Daarmee maak je de omgeving voor een ander onveilig.
Dan krijg je misschien met de politie of de rechter te maken.
En krijg je soms een straf of een boete.
Ook daarover gaat het in dit leer-werkboek.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?
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Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken kun je de StruX-kaarten gebruiken.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl
2. Klik op de knop deelnemer.
3. Klik op ‘Ik en de maatschappij’.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link van de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.

Beeldwoordenboek
In dit boek staan gekleurde woorden.
Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden.
Deze woorden kun je opzoeken in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.

5

Voorwoord



Hoofdstuk 1

Regels in het dagelijks
leven
Dit hoofdstuk gaat over regels in het dagelijks leven.
Regels zijn er om op een goede manier samen te leven.
Overal gelden bepaalde regels.
Thuis, in de klas, op school, in het verkeer, in de sport, in de samenleving.
Dit hoofdstuk gaat over:
• wat regels zijn
• het doel van regels
• voorbeelden van regels
• wat je zelf doet met regels.

Regels thuis
Een regel is een voorschrift.
Een regel schrijft voor wat je moet doen. En wat je niet mag doen.
Een regel klinkt meestal als: je moet. Of: je mag niet.
Dat lijkt negatief.
Maar de regels zijn er om thuis goed, veilig en prettig samen te leven.

Voorbeelden van regels thuis
Je moet bijvoorbeeld:
• je smartphone wegleggen tijdens het eten
• je eigen spullen opruimen
• je eigen huisdier goed verzorgen.
Je mag bijvoorbeeld niet:
• na 10 uur in de avond lawaai maken
• televisiekijken of internetten als je nog niet klaar bent met je taken.
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Opdracht 1
Welke regels gelden bij jou thuis? Vul het woordweb in.

Verschil in regels
Huisregels zijn er om het thuis voor iedereen leefbaar te maken.
Het maakt niet uit hoe en met wie je samenwoont.
De huisregels zijn er om te zorgen dat het geen chaos wordt.
Maar ’thuis’ betekent niet voor iedereen hetzelfde.
Daarom heeft ook niet iedereen dezelfde regels.
Woon je alleen? Leef je samen met anderen? Met hoeveel anderen?
Willen jouw ouders, verzorgers of huisgenoten structuur tijdens de werkweek?
Houden ze van rust of juist van drukte in de vrije tijd?
Is er veel geld, of niet zo veel?
Woon je in een drukke straat of op een rustige plek?
Al deze omstandigheden bij elkaar bepalen welke regels er zijn.
En hoeveel regels er zijn.

Opdracht 2
Welke regels gelden bij jou thuis? Schrijf ze in de goede kolom.
Ik moet Ik mag niet
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Opdracht 3
Doe deze opdracht samen met iemand anders.
Bespreek met elkaar de antwoorden van de vorige opdracht.
Zet een groene streep onder de regels die bij jullie beiden hetzelfde zijn.
Kies 2 regels die jullie goed vinden. Schrijf ze op.

1.

2.

Bespreek met elkaar wat het doel van elke regel is. Waarom is de regel goed?
Schrijf dat op in trefwoorden.

1.

2.

Is er een regel die jullie niet nodig vinden? Of dom vinden? ja/nee
Zo ja, welke regel is dat? Zet daar een kruis achter.
Bespreek waarom deze regel onnodig of dom is. Schrijf jullie mening op.

Geloof en regels

Bij veel mensen neemt het geloof een belangrijke plaats in.
Bij het geloof horen regels waar de gelovigen zich aan houden.
Denk aan de ramadan voor moslims en de vastentijd voor katholieken.
Er kunnen ook regels zijn voor het gedrag en de kleding.
Bijvoorbeeld:
• bidden voor en na het eten
• bidden op een bepaald moment van de dag
• het dragen van hoed, rok of hoofddoek
• het weigeren van bepaalde voeding, zoals varkensvlees of alcohol.
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Hoe streng volg je deze regels? Dat hangt af van jouw thuissituatie.
Vinden jouw ouders, verzorgers of huisgenoten de regels belangrijk?
Dan laten ze de regels thuis ook gelden.
Ouders of verzorgers kunnen je de vrijheid geven om zelf te kiezen.
Dan bepaal jij zelf welke geloofsregels je wel of niet volgt.

Opdracht 4

Doe deze opdracht samen met iemand anders.
Bekijk de strip. Geef daarna antwoord op de vragen.
Welke regel geldt voor Nadia?
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Dit is een huisregel/geloofsregel.

Deze regel vind ik goed/niet goed, want 

Stel, jij bent degene die met anderen zo’n uitstap bedenkt. Welke regel geldt voor jou?

Dit is een huisregel/geloofsregel.

Deze regel vind ik goed/niet goed, want 

Regels overtreden
Regels zorgen voor een goede gang van zaken. Ze zijn er niet voor niets.
Daarom is het slim je aan de regels te houden.
Houd je je niet aan de regels? Dat kan gevolgen hebben.
Dat kan vervelend zijn voor je huisgenoten. Er kan ruzie van komen.
Je krijgt misschien straf.
Die straf krijg je omdat iemand boos op je is. Of teleurgesteld in je.
Je hebt je tenslotte niet aan de regels gehouden.
Je hebt de regels overtreden.
Het doel van de straf is: zorgen dat je de regels voortaan wel volgt.

Opdracht 5
Schrijf 1 regel van thuis op die jij weleens overtreedt.

Wat gebeurt er als je deze regel weer eens overtreden hebt?
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