4VWO Maatschappijleer Rechtsstaat

1: week 46
1. Hoeveel vrijheid
mogen burgers
hebben?

Periode 2: Oktober - December
Verwondersessies
4: week 49

2: week 47

3: week 48

2. Wie kan de macht van
de overheid
controleren?

3. Hoe ver mogen politie
en justitie gaan?

Opdr: K&B 1 t/m 5
Toepassen 3, 6, 7

4. Hoeveel vrijheden mag de
staat van een gevangene
afnemen?

1: week 46

2: week 47

o

o

o

o

o

o

o

o

Ik kan de vier kenmerken
van een rechtstaat
benoemen, uitleggen en
herkennen
Ik kan de verschillende
soorten rechtsbronnen
benoemen, uitleggen en
herkennen
Ik ken het belang van de
machtenscheiding en kan
het uitleggen

5. Wanneer is een staat
een rechtsstaat?

6. Staat de rechtsstaat
onder druk?

Opdr: K&B 1&2,
Toepassen 1 t/m 3
Test Jezelf over het
hele hoofdstuk!

Opdr: K&B 1 t/m 5,
Toepassen 1

Check je leerdoelen. Ik kan/weet:
3: week 48
4: week 49

Ik kan uitleggen hoe
de rechtsstaat tot
stand is gekomen
Ik kan uitleggen wat
het doel is van een
sociaal contract
Ik kan uitleggen dat
er drie soorten
klassieke
grondrechten zijn.
Ik kan het verschil
tussen klassieke en
sociale grondrechten
uitleggen en
herkennen

6: week 51

Opdr: K&B 1 t/m 5

Opdr: K&B 1 t/m 5,
Toepassen 1 t/m 6
Opdr: K&B 1 t/m 4 en
Toepassen 3 t/m 7

5: week 50

o
o

Ik ken de rechten en de
bevoegdheden van de
politie uitleggen en
toepassen
Ik kan het strafrechtketen
uitleggen en toepassen
Ik weet welke rol de officier
van justitie speelt in
strafvervolging

o

o

o

Ik ken het verschil tussen
rechtsbescherming en
rechtshandhaving
Je kunt beargumenteren dat
gevangenen en verdachten
rechten hebben.
Je kunt de stappen van een
rechtszaak benoemen, in
volgorde zetten en herkennen.

5: week 40

6: week 41

o

o

o

Je kunt een vergelijking
maken tussen verschillende
rechtsstaten
Je kunt beargumenteren
wanneer een staat tot een
rechtsstaat behoort.

Je kunt kritisch kijken
naar de Nederlandse
rechtsstaat en kunt
verbeterpunten
bedenken.

