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Week van de Democratie

Tussen 8 en 12 maart 2021 organiseert de gemeente Leiderdorp de Week van de Democratie. Deze 

week zal in het teken staan van de lokale democratie en het gemeentebestuur, waarbij collegeleden 

en leden van de gemeenteraad online-bezoeken kunnen afleggen aan groepen 7 en 8 van 

Leiderdorpse basisscholen. In overleg met de scholen zullen interessante bijeenkomsten worden 

voorbereid waarbij het functioneren van de gemeente als politieke bestuursstructuur centraal staat. 

De leerlingen uit de groepen 7 en 8 krijgen zo meer te weten over de lokale democratie en het 

besluitvormingsproces en krijgen de kans om aan de hand van casussen besluiten te nemen en 

vragen te stellen aan bestuursleden van Leiderdorp. 

Uitvoering lesbezoek

 Datum: de voorgenomen periode voor de Week van de Democratie is week 10, 8 t/m 12 

maart 2021. Dit is de week voorafgaand aan de landelijke verkiezingen van 17 maart 2021.

 Groepen: het lesbezoek is gericht op de groepen 7 en/of 8.

 Duur: het online-lesbezoek zal 1 uur tot maximaal 1,5 uur duren. 

 Inhoud: de gemeente zal de inhoud van de bijeenkomsten voorbereiden, waarbij het 

functioneren van de gemeente als politieke bestuursstructuur centraal staat. Dit zal 

voorafgaand worden voorgelegd en uiteraard nemen wij graag de inbreng van het 

schoolbestuur en/of de leraren hierin mee.

 Covid-19: onder de huidige omstandigheden is het belangrijk dat het lesbezoek coronaproof 

plaatsvindt. Dit houdt in dat het lesbezoek niet fysiek kan plaatsvinden en de sessie digitaal 

zal worden vormgegeven.

Het gemeentebestuur van Leiderdorp is zich er van bewust dat het online-lesbezoek impact zal 

hebben op de bestaande lesplanning en wij zullen dan ook graag, samen met het schoolbestuur 

en/of leraren, zoeken naar een mogelijkheid om de les zo passend mogelijk te maken. Uiteraard 

hopen wij op uw enthousiasme en deelname. Het is een aantrekkelijk manier om met elkaar kennis 

te maken en waarbij lokale politiek naar buiten treedt om jongeren te informeren en te  interesseren 

voor het politieke proces.


