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1. Zeven 
 

Midden in de nacht schrikt Lopke wakker en schiet overeind. Ze hoort 

gestommel in de gang. Vlug kijkt ze naar Kevin. Hij slaapt als een roos. 

Weer hoort ze iets. Mama is vast nog wakker.  

Opeens weet Lopke het weer: ze is morgen jarig. Ze wordt zeven! Zou ze 

een nieuwe fiets krijgen? Haar oude fiets is te klein. Maar een nieuwe is 

vast veel te duur… Misschien krijgt ze geen nieuwe, maar een gebruikte 

fiets, zoals vorig jaar? Een ‘tweedehandsfiets’, zoals papa dat noemt.  

Ze luistert. Wat gebeurt er toch in de andere kamer? Wat zou mama aan 

het doen zijn? Misschien is ze slingers aan het ophangen. Eigenlijk zou ze 

weer moeten slapen, maar Lopke schopt de deken van zich af en glipt uit 

bed. Er schijnt een streepje licht onder de deur. Voorzichtig drukt ze de 

klink naar beneden. In de keuken brandt licht. Ze wil naar de keuken, maar 

plots floept het licht in de gang aan. Mama staat tegenover haar.  

‘Kind, je laat me schrikken,’ zegt ze.   

‘Ik werd wakker en hoorde iets,’ zegt Lopke. ‘Mag ik wat water?’  

Ze kijkt nieuwsgierig naar de keuken. Mama schudt het hoofd.  

‘Ik zal wel een glaasje halen en dan snel in bed, het is al laat.’  

Lopke probeert langs mama in de keuken te kijken, maar ze kan niets zien. 

Jammer.  

Even later kruipt mama gezellig bij Kevin en Lopke in bed. Papa is er niet. 

Hij is nog aan het werk. Nachtwerk heet dat. Mama komt dan altijd bij 

Kevin en bij Lopke in bed liggen. ‘Zo voel ik me niet zo alleen,’ zegt ze dan. 

Voor papa is er geen plaats meer. Hij slaapt in de woonkamer. Als papa ’s 

avonds thuis is, slapen mama en papa samen in de woonkamer. Dan trekken 

en sleuren ze aan de sofa tot hij een bed wordt. En ’s morgens ruimt mama 

alles weer op.  
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In de fabriek was er deze week gelukkig veel werk. Soms is er veel werk, 

en dan ziet Lopke papa bijna nooit. Soms is er niets te doen en dan hangt 

papa maar wat rond en moet hij weer op zoek naar een andere job. Papa is 

dan altijd slecht gezind. Mama ook. Maar vanavond niet. Vanavond is mama 

blij. ‘Morgen word je zeven,’ fluistert ze in Lopkes oor. ‘Dat weet ik,’ zegt 

Lopke.  

‘Je krijgt nu al zeven knuffels en zeven kusjes,’ zegt mama. ‘En morgen 

weer! Maar lekker slapen nu!’ 

Lopke kruipt dicht tegen mama aan en valt meteen in slaap.  
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2. Flapje 

 

Er brandt licht in de kamer. De gordijnen zijn nog dicht. Het is zeven 

februari en dan is het ’s morgens nog erg donker. Mama is al op. Papa is nog 

steeds niet thuis van het werk. De sofa ligt er nog net zo bij als 

gisterenavond. Mama is boos. ‘Verdorie, waar zit hij weer? Hij moest al 

lang hier zijn…’. Lopke hoort mama grommelen en hoopt maar dat papa 

gauw thuis komt. Ze wil geen ruzie op haar verjaardag.  

Kevin kleedt zich aan.  

‘Het is koud buiten Kevin,’ zegt mama. ‘Je kan echt niet in een korte broek 

naar school!’  

‘Ik wil niet weer mijn blauwe broek aan!’ mort Kevin. ‘En mijn zwarte is vuil.’  

‘Geen getreuzel, Kev! Doe wat ik zeg’. Kevin trekt een vies gezicht maar 

kleedt zich dan toch maar om.  

 

Dan ziet mama Lopke rechtop in bed zitten.  

‘Gelukkige verjaardag, Lop!’ roept mama met een brede glimlach. Ze geeft 

haar zeven kussen en knuffels. ‘Ga maar eens in de keuken kijken.’  

De keuken is heel smal: aan de ene kant een muur met een prikbord, aan de 

andere kant het aanrecht en het fornuis met kasten. Op het einde een 

raam en onder het raam staat een doos.  

Lopke kijkt snel in de doos. Wat is dat? Oh… een konijn. Er zit een 

schattig konijn in de doos. Het dier rilt als Lopke hem pakt. Ze drukt hem 

tegen zich aan en streelt hem zachtjes tussen zijn oren.  

‘Wanneer ben ik jarig?’ vraagt Kevin in de keukendeur.  

Lopke loopt naar hem toe met haar konijn.  

‘Hier Kev, jij mag hem ook vasthouden.’  
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‘Kijk ook maar eens op het balkon,’ zegt mama tegen Lopke ‘Maar doe eerst 

een trui aan. Ik wil niet dat je verkouden wordt.’  

Lopke loopt naar de balkondeur en kijkt naar buiten. Daar staat een hok. 

Het ziet er een beetje raar uit.  

‘Dat heeft papa voor je konijn in elkaar getimmerd van oude planken en 

latjes. Met kippengaas vooraan en stro erin.’  

Lopke is dolblij. 

 

‘Ik noem het konijn Flapje,’ zegt ze tegen haar moeder en geeft haar een 

bedankzoen voor zo’n fijn cadeau.  

‘Vanavond schilder ik zijn naam op het hok,’ zegt ze. 

‘En nu naar school jullie allebei of jullie komen te laat!’ zegt mama. 



©ECEGO-Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs   Verhalen p.5 

3. Wafels en luizen 

 

Net voor de schoolpoort sluit, rennen Kevin en Lopke het schoolplein op. 

Lopke haast zich naar haar klas. De kinderen hangen hun jassen aan de 

kapstok, dus is ze nog op tijd.  

Juf Els heeft Lopkes naam op het bord geschreven en tekent er een kroon 

boven.  

‘We hebben een jarige in de klas,’ zegt ze luid.  

Lopke probeert zichzelf zo klein mogelijk te maken.  

 ‘Straks trakteert de jarige,’ zegt de juf.  

Alle kinderen juichen, maar Lopke schrikt. Ze heeft niks bij om te 

trakteren. De juf knipoogt naar Lopke. 

‘Er mogen drie kinderen samen met Lopke wafels bakken,’ zegt ze. ‘Maar 

eerst gaan we voor haar zingen!’ 

De juf zet ‘lang zal ze leven’ in. De hele klas zingt uit volle borst mee. 

Lopke is opgelucht. Juf Els weet dat mama niet genoeg centjes heeft om 

snoep voor de hele klas te kopen. Wat lief van de juf! 

Tijdens de speeltijd, dralen alle kinderen rond Lopke. Ze willen graag door 

haar uitgekozen worden als keukenhulp. Lopke kiest er haar drie beste 

vriendinnen uit.  

Wafels bakken is leuk: eerst wegen en meten, roeren, suiker erbij. Dan 

mag Lopke het vloeibare deeg in het hete wafelijzer gieten. De eerste 

wafels plakken een beetje, maar de rest gaat prima.  

Lopke bakt zoveel wafels dat er nog overblijven voor Kevin, mama en papa. 

Ze mag ook een wafel naar de directeur brengen. 

‘Proficiat,’ zegt hij en geeft haar een stapel briefjes om in de klas uit te 

delen.  
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‘Luizen, luizen, luizen, ze zijn er weer!’ leest Lopke op het briefje.  

Prompt krijgt ze jeuk. Oh nee, er is weer een luizenplaag op school. Dan is 

zij altijd de klos. Bovendien kan mama de dure shampoo niet altijd kopen. 

Kevin heeft geluk, denkt Lopke, die heeft stekelhaar. 

‘Lopke, Lopke luizenkopke,’ hoort ze de anderen al joelen.  

Voor Lopke is het feest afgelopen. De pret is voorbij.  
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4. Dure shampoo 

 

Gisteren heeft mama Lopkes haar gewassen en daarna met de luizenkam 

zorgvuldig gekamd. Ze hebben zestien luizen gevangen en doodgeknepen. 

Lopke heeft maar twee keer moeten gillen.  

‘Kam je vanavond mijn haar weer met de luizenkam?’ vraagt Lopke aan haar 

moeder. ‘Het moet pas overmorgen weer,’ zegt mama.  

‘Maar ik wil dat je het vanavond doet,’ zegt Lopke.  

‘Waarom?’ vraagt mama verbaasd. ‘Je hebt er toch zo’n hekel aan. Je gilt 

de hele tijd.’ 

‘Ik heb gisteren maar twee keer gegild!’ zegt Lopke. ‘Ik wil niet met luizen 

naar school. Echt niet. Dan word ik weer gepest.’  

Mama knikt.  

‘Goed dan,’ zegt ze.  

Die avond kamt ze Lopkes haar weer met de luizenkam en ja hoor, ze halen 

er nog een luis uit.  

De volgende morgen gooit de postbode een dikke briefomslag binnen. Van 

oma Wiske! 

Er zit een kaart en een boek in. ‘Voor mijn jarige prinses!’ staat er op de 

kaart. Lopke is er zó blij mee dat ze de luizen even vergeet.  

Het boek gaat over een prinses die opgesloten zit en een ridder die haar 

komt bevrijden. Lopke heeft het snel uit. Ze kan al goed lezen en leest het 

ook aan Kevin voor. Flapje zit bij haar op schoot. Mama komt er ook bij 

zitten. Lopke begint weer te krabben. Mama krijgt er ook jeuk van.  

‘Mama, je hebt ook beestjes in je haar!’ roept Kevin.  

Hij lacht: ‘Mama heeft ook luizen!’  
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‘Oh nee!’ zucht mama. ‘Dat is niet leuk. Morgen ga ik toch maar die dure 

shampoo kopen.’ Ik wou fruit kopen op de markt, maar dat moet dan maar 

wat wachten.  

Lopke is opgelucht. Met die shampoo is ze zeker dat ze snel van alle luizen 

verlost is!  Dat is veel belangrijker dan fruit. 
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5. Lopkes vertelbeurt 

 

Juf Els klapt in de handen. Iedereen in de klas wordt stil.  

‘Deze week werken we een hele week rond dieren,’ zegt ze. ‘Iedereen mag 

iets over zijn of haar lievelingsdier komen vertellen. Je mag er een verhaal 

over schrijven en dat komen voorlezen of gewoon iets vertellen.’  

‘Lopke kan over haar luizen praten!’ zegt Max, de pestkop. De kinderen op 

school pesten Lopke wel meer omdat ze niet zo’n mooie kleren of zo’n leuke 

fiets heeft, maar Max is de ergste van allemaal. Hij roept altijd: ‘Lopke 

kopke bobke robke snobke mopke’. Lopke haat hem!  

Donderdag is het Lopkes beurt. Lopke is nooit goed geweest in vertellen 

voor de hele klas. Ze heeft er een hekel aan om vooraan te staan met 

iedereen die naar haar kijkt. De andere kinderen hebben thuis een 

computer en kunnen mooie foto’s afprinten om aan iedereen te tonen. Of 

ze hebben van die dikke boeken bij met hele mooie prenten. Maar Lopke 

niet.  
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Lopke komt die ochtend op school met een kartonnen doos. Ze gaat voor de 

klas staan, pakt Flapje uit de doos, streelt hem en toont haar konijn aan 

iedereen.  

‘Dit is Flapje, mijn konijn. Ik heb hem voor mijn verjaardag gekregen. Hij 

is heel lief en heel tam. Hij eet niet zoveel, meestal groentenafval dat ik 

bij het groentekraam om de hoek krijg. Hij woont in een hok op het balkon. 

Dat heeft mijn papa zelf gemaakt. Het hok is scheef, maar dat vindt 

Flapje niet erg. Flapje mag soms binnen. Dan zit hij op schoot; dat vindt hij 

fijn. Kevin kan Flapje nog niet zo goed vasthouden en dan krabt Flapje.’  

Als Lopke uitgesproken is, mag iedereen Flapje eens aaien of vasthouden. 

Iedereen vindt Flapje schattig. Lopke is trots op haar konijn.  

De juf knipoogt naar Lopke en steekt haar duim in de lucht. Sommige 

kinderen hebben ook huisdieren: een poes, een hond of vissen, maar 

niemand heeft een konijn. Ze vinden het allemaal geweldig. Alleen Max 

moet weer stom doen. ‘Mijn hond is leuker,’ zegt hij. ‘En hij heeft een 

nieuw hok’. ‘Ach, rot op,’ denkt Lopke.  

Juf Els legt haar hand op Lopkes schouder. ‘Zet Flapje maar weer in de 

doos. Je hebt het heel goed gedaan, Lopke!’  

Lopke glundert. Flapje is haar held van de dag. 

Na de speeltijd is Max aan de beurt. Hij vertelt over Frodo. Het is een 

echte rashond. En hij heeft een spiksplinternieuw hok, helemaal achteraan 

in hun tuin. Hij heeft grote foto’s afgedrukt. ‘En elke zaterdag gaan we 

naar de hondenschool,’ vertelt Max fier.  

‘Pfff,’ denkt Lopke bij zichzelf. ‘Flapje hoeft tenminste niet naar school!’ 
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6. In de opvang 

 

‘Vandaag blijven jullie na op school,’ zucht mama ’s ochtends. ‘Ik moet bij 

de directeur komen. Er is iets met een rekening die nog niet betaald is.’ 

Papa kan jullie ook niet ophalen. ‘Ik wil slapen, ik ga al de hele nacht uit 

werken,’ zegt hij. Maar dat vindt Lopke niet erg. Lopke vindt nablijven 

leuk. Miep, de juf van de opvang, is heel aardig. Soms spelen de kinderen 

nog buiten. Soms spelen ze binnen gezelschapsspelletjes. Maar om half vijf 

mogen alle kinderen naar een dvd van Walt Disney kijken. Dan krijgen ze 

limonade en een koek en nestelen ze zich gezellig voor de TV. De andere 

kinderen kijken thuis ook vaak naar Disney-films, maar Lopke en Kevin 

hebben thuis geen videorecorder of dvd-speler. Ze genieten er daarom 

extra van.  

Tamara blijft ook vaak in de opvang. Ze is even oud als Lopke, maar zit nog 

bij Kevin in de tweede kleuterklas. Volgend schooljaar gaat Tamara naar 

een speciale school, ver weg met de bus. Ze kan nog niet zo goed spreken 

en morst vaak. Ze kan ook niet zo goed stil zitten en trekt haar schoenen 

altijd aan de verkeerde voeten aan. En soms, als ze boos of bang is, kruipt 

ze in de kast waar de brandslang hangt. Ze is daar zelfs al eens in slaap 

gevallen. Tamara is dol op alle Disney-films. Ze heeft er ook allemaal mooie 

spullen van: een brooddoos van de leeuwenkoning en een rugzakje van de 

kleine zeemeermin. Supermooi vindt Lopke dat! Ze is er zelfs een heel 

klein beetje jaloers op. Maar dat vertelt ze maar niet.  

Tamara is dol op Lopke. Als om half vijf de televisie aan gaat, kruipt ze 

dan ook altijd dicht tegen Lopke aan. Tamara aan de ene kant, Kevin aan de 

andere kant. Lopke vindt dat reuzegezellig. Veel gezelliger dan thuis. Daar 

zitten mama en papa nooit naast elkaar op de bank.  



©ECEGO-Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs   Verhalen p.12 

Die middag regent het pijpenstelen. Miep zet de televisie daarom wat 

vroeger aan. Ze kijken naar Peter Pan. Wendy, Peter Pan en haar broers 

vechten tegen Kapitein Haak met zijn piraten. Het is spannend. Tamara 

giert van het lachen als Tinkelbel in beeld komt.  

Mama is er al en de film is nog niet gedaan. Gelukkig wil ze nog even 

wachten. 

Onderweg naar huis zegt mama niet veel. Ze vraagt niet eens hoe het met 

Flapje ging.  

Als Lopke in bed ligt, hoort ze mama en papa ruzie maken. Mama is boos 

omdat papa nog geen werk heeft. Hij moet voor geld zorgen. Zó kan het 

niet verder. Lopke stopt haar hoofd vlug onder haar kussen. Dan hoort ze 

dat geroep niet meer…  
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7. Carnaval 

 

‘Mam, volgende week is het carnaval en dan doen we met de school een 

optocht. Ik heb een briefje meegekregen van juf Els. Het verkleedthema 

is sprookjes.’ 

‘Ooh, goed. Dan kan je je prinsessenkleed van vorig jaar terug aan. Dat 

past vast nog’, zegt mama. 

‘Oh mama, ik zou graag als Peter Pan gaan! Niet als prinses!’ 

‘Tjonge,’ zegt mama, ‘hoe moet ik dat voor elkaar krijgen? Een Peter Pan-

kostuum kost veel geld. Ik zal het eens aan oma Wiske vragen, misschien 

kan zij helpen.’ 

 

Het is zaterdag. 

‘Waar gaan jullie naar toe?’ vraagt mama.  

Oma Wiske en Lopke stappen uit de lift. Mama en Kevin willen er juist in. 

Mama heeft oma gevraagd of ze kan helpen met het kostuum van Peter 

Pan. Op zaterdag is Oma Wiske al vroeg met haar naaimachine gekomen om 

voor Lopke een kostuum te maken. 

‘We gaan naar het kringloopcentrum om stof te vinden voor het kostuum 

van je ‘vliegende dochter’,’ lacht oma Wiske.  

‘Ik wil ook mee,’ zeurt Kevin.  

‘Nee Kev, blijf jij bij mama, dan mag je Flapje eten geven,’ zegt Lopke.  

Kevins gezicht fleurt op en hij stapt samen met mama in de lift naar 

boven.  

‘Wij gaan met de bus,’ zegt oma.  

Het is vier haltes met de bus.   
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‘Dit is een winkel vol schatten,’ zegt Oma Wiske tegen Lopke als ze de 

kringloopwinkel binnen gaan. ‘Hier verzamelen ze spulletjes die andere 

mensen niet meer nodig hebben en ze verkopen die voor een appel en een 

ei.’  

Lopke kijkt rond. Het ruikt er wat muf.  

‘Het stinkt hier,’ zegt Lopke.  

Oma loopt regelrecht naar de rekken waar de kleren hangen. Ze pakt een 

oude broek in donkergroene stof uit de rekken. En ook een jagersjas. Ze 

loopt naar de hoeden en kiest een versleten hoedje met pluim uit. Ze zet 

de hoed op Lopkes hoofd. Het staat leuk. Oma pikt er precies de dingen uit 

die ze nodig hebben om van haar Peter Pan te maken. 

 

Eindelijk is het zover. Carnaval op school. Het schoolplein loopt vol 

prinsessen, prinsen, ridders, elfjes, roodkapjes en sneeuwwitjes, maar niet 

één Peter Pan. Lopke loopt trots door de schoolpoort. Iedereen draait zich 

om en vindt haar kostuum geweldig. 

‘Jij mag vooraan in de stoet, Peter Pan, je ziet er geweldig uit!’ lacht Juf 

Els. 

Lopke loopt op wolkjes. Wie goed kijkt, ziet misschien dat ze net als Peter 

Pan echt kan vliegen. 
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Lopke 1ste leerjaar 1.0 

Titel HALLO, IK BEN LOPKE 

Introductie van Lopke in de klas/op school  

Doelen � De kinderen maken (hernieuwde) kennis met Lopke. 

� De kinderen praten over Lopke, denken na over de ontvangst van 

nieuwe leerlingen in de klas en verwoorden hun eerste (eigen) 

indrukken. 

� De kinderen formuleren voorstellen voor een fijn jaar voor 

Lopke. 

Link met de 

verhalen van 

Lopke 

Lopke is het hoofdpersonage in al de verhalen doorheen heel de 

basisschool. 

Benodigdheden De pop van Lopke 

Aandachtspunten 

vooraf 

� Afhankelijk van het feit of de kinderen Lopke al kennen of niet:  

zie de 2 mogelijkheden in het verloop.  

� Manieren van voorstelling: 

o Lopke kan voorgesteld worden op een forum met de hele 

school. 

o De directeur en een leerkracht die Lopke hanteert, gaan 

van klas tot klas en stellen Lopke voor als een nieuwe 

leerling die vanaf dan in de klas zal komen. De leerkracht 

die Lopke hanteert, kan kort vertellen wie Lopke is.  

o Elke leerkracht hanteert de pop van Lopke zelf in zijn of 

haar klas en stelt Lopke voor als nieuwe leerling.   

Verloop 

 

A. Als er nog niet met Lopke gewerkt is in de kleuterschool, 

kan het volgende verloop gevolgd worden.  

 

Intro: Voorstelling 

� De directeur of … vertelt dat er een nieuwe leerling in de school 

is ingeschreven en dat hij haar even wil voorstellen. 

Hij stelt haar enkele vragen, waardoor Lopke iets meer over 

zichzelf kan vertellen. Lopke is eerder wat verlegen (normaal 

toch voor een nieuwe leerling?) en kan dus best wat hulp van de 

directeur gebruiken.  

� De volgende elementen kunnen zo aan bod komen: 

o ‘Ik ben Lopke en ik woon sinds kort hier in  de buurt’. 

o  ‘Mijn oma, oma Wiske, woont ook in  de buurt  en zij 

vertelde me dat het hier een héél leuke school is. 

Daarom wou ik graag naar deze school komen…’  

o ‘Ik heb een broertje dat Kevin heet. Hij is nog klein. Als 

mama en papa geen tijd hebben, komt hij mee naar 

school. Anders blijft hij thuis: mama vindt het fijn dat 

Kevin nog niet naar school MOET gaan… ‘ 

o ‘Ik ken hier nog niemand, maar kom bij jullie in de klas… 

Ik hoop dat ik vlug nieuwe vriendjes heb…’  

 

Kern 

Activiteit 1: Gesprek met de kinderen over Lopke 
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� Wat denken jullie ervan? Een nieuwe leerling in onze klas, vinden 

jullie dat fijn? Waarom? 

� Je hebt Lopke net al even gehoord… Wat blijft je bij van Lopke? 

Wat heb je onthouden van wat ze verteld heeft? Hoe ziet ze 

eruit? Hoe denk je dat ze is?  
Tip voor de leerkracht 
Het gaat hierbij om  vragen die peilen naar een eerste indruk: ‘Waar letten 
kinderen op? Wat is hen opgevallen en wat niet? Welke conclusies trekken ze? 
Leven er al vooroordelen?  
Het is belangrijk dat je hier als leerkracht op een gepaste manier op 
inspeelt…). 
Die eerste indruk kan je eventueel noteren om nadien te kunnen nagaan of deze 
klopt met de realiteit (= wat je uit het verhaal kan afleiden) 

 

Activiteit 2: In de klas – letterlijk – tijd en plaats maken voor 

Lopke 

� Situatieschets: Lopke is als nieuwe leerling ingeschreven in de 

school en komt bij jullie in de klas. 

� Bespreking van de volgende items:  

o Hoe gaan we Lopke ontvangen? 

o Welke plaats krijgt Lopke in onze klas?  

o Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat Lopke zich 

vlug thuis voelt in onze klas, in onze school?  
Tip voor de leerkracht 
Stel hulpvragen zoals: als jij nieuw zou zijn in een school, wat zou jij dan 
moeilijk vinden? Wat zou jij graag hebben dat andere kinderen zouden doen? … 

 

Afsluiting: De uitvoering 

De leerlingen krijgen de kans om samen een warm onthaal voor 

Lopke voor te bereiden en te realiseren. 

 

B. Als Lopke in de kleuterschool al voorgesteld is aan de 

leerlingen, kan je Lopke als klaspop mee naar het eerste 

leerjaar laten komen. 

 
Intro: Voorstellling 

� Je kan Lopke in het midden van de kring zetten en aan de 

leerlingen vragen wat ze nog allemaal over Lopke weten. 
Tip voor de leerkracht 
Als je belangrijke elementen mist, kan je er een uitspraak over doen.  
Gaan de leerlingen akkoord, dan gaan ze rechtstaan,  gaan ze niet akkoord dan 
blijven ze zitten:  
- Lopke is lief 
- Lopke is heel rijk 
- Lopke heeft geen zusjes of broertjes 
- Lopkes mama en papa maken dikwijls ruzie 
- …. 

 

Activiteit: Wat kunnen wij doen voor Lopke? 

� Als de belangrijkste elementen uit het kleuterverhaal aan bod 

gekomen zijn, kan je de leerlingen vragen om het even heel stil te 
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maken en aan Lopke te denken. Lopke werd soms geplaagd in haar 

klasje; dat was niet leuk.  

� Laat de kinderen nadenken over wat zij kunnen doen om het voor 

Lopke dit schooljaar heel fijn te maken in de klas.  

 

Afsluiting 

Wie wil mag iets aan Lopke zeggen.  
Tip voor de leerkracht  
Ook als leerkracht kan je meedoen. Merk je dat kinderen niet goed kunnen 
starten, dan kan jij het voorbeeld geven.  

 
 
OPMERKING: 
In de activiteiten die volgen wordt verwezen naar het grote wensenboek van 
Lopke. 
Doorheen de verschillende activiteiten wordt er ook allerlei gemaakt in het 
kader van Lopke.  
Bewaak dat kinderen regelmatig het ‘Grote wensenboek voor Lopke’ aanvullen 
en laat hen hun werkjes bijhouden in het licht van de catalogus die ze 
maken. 
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Lopke 1ste leerjaar 1.1 

Titel HET VERHAAL VAN LOPKE  

Aanbreng van en verwerkingsmogelijkheden bij het verhaal van 

Lopke 

Doelen � De kinderen luisteren naar het verhaal dat opgesplitst is in 

verschillende delen.  

� De kinderen verwerken de informatie over Lopke op 

verschillende manieren. 

� De kinderen filosoferen over vriendschap. 

Benodigdheden � Het verhaal van Lopke, eventueel opgesplitst in hoofdstukken en 

gekopieerd per leerling. 

� Eventueel een leeg schrift of een behangpapierboek om een 

wensenboek van te maken. 

� Eventueel het boek (of verhaal) ‘Kikker vindt een vriendje’ van 

Max Velthuijs. 

Aandachtspunten 

vooraf 

� Wij hebben ervoor gekozen om het verhaal eerst in zijn geheel 

aan te brengen, eventueel als vervolgverhaal over enkele dagen 

verspreid, en dit globaal te verwerken. 

Daarna worden de verhalen één voor één verder uitgediept.  

Zie hiervoor naar de afzonderlijke fiches. 

� Misschien zijn er al sterkere lezers in de klas. Zij kunnen – 

gespreid over een langere periode – de aparte hoofdstukken van 

het verhaal als onderdeel van een contractwerk zelf lezen. 

Tijdens een klassikaal moment – nadat het verhaal aan de andere 

leerlingen verteld is - wordt er over dat stuk van het verhaal 

gereflecteerd (dit kan a.d.h.v. enkele vragen ook eerst 

individueel worden voorbereid). 

� In hoeken- en/of contractwerk kan je een ‘Lopkeshoek’ (of 

creatievere naam….) inbouwen. Hier kunnen kinderen altijd 

terecht om iets rond Lopke te doen. Het grote wensenboek (zie 

verderop in deze fiche) zou hier al een vaste plaats kunnen 

krijgen. 

Verloop Intro: Het verhaal van Lopke 
 
Kern 

Activiteit 1: Een tekening over Lopke 

� De kinderen maken een tekening over Lopke. Ze tekenen hoe zij 

zich Lopke voorstellen. Wie is Lopke voor hen? Waar woont ze? 

Hoe ziet ze eruit? Is ze alleen, of zou je haar tekenen samen 

met…? 
Tip voor de leerkracht 
Zulke tekeningen geven heel wat informatie over associaties die kinderen 
maken. Wat blijft hen bij? Hoe stellen ze zich de situatie, de leefwereld en de 
leefomgeving van Lopke voor?... Neem dit mee in de bespreking met de 
kinderen. 

 
� Deze tekeningen worden in een kringgesprek toegelicht en 

besproken. 
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Activiteit 2: Kringgesprek over vriendschap 

� Startvraag: vanuit de vraag: ‘Zou jij graag een vriendje van Lopke 

zijn? Waarom wel of niet?’  
Tip voor de leerkracht 
Uitleg van kringgesprekken vind je in de algemene fiche van de eerste graad 
‘kringgesprekken’  

 

Activiteit 3: Filosoferen over vriendschap1 

� Start vanuit de filosofische vraag: ‘Wanneer is iemand je 

vriend?’ (Als gezamenlijk ervaringsmoment kan ‘Kikker vindt een 

vriendje’ van Max Velthuijs worden voorgelezen) 

� Uitbouw filosofisch gesprek via filosofische vragen: 

o Wanneer is iemand je vriend? 

o Hoe weet je dat je iemands vriend bent? 

o Moet je elkaar kennen om bevriend te zijn? 

o Wanneer ken je iemand goed? 

o Moet je elkaar kunnen zien om bevriend te zijn? 

o Kun je ook bevriend zijn met iemand die je niet graag 

ziet? 

o Maakt vriendschap altijd gelukkig? 

o Is vriendschap hetzelfde als verliefd zijn? 

o Kan vriendschap eeuwig duren? 

o Kun je ook bevriend raken met dieren? 

� Mogelijke verwerkingsopdracht bij het filosoferen: 

‘Teken je beste vriend’ 
 

Activiteit 4: Wensen doen 

� Elk kind mag drie wensen bedenken voor Lopke. 
Tip voor de leerkracht 
Zorg ervoor dat de kinderen hun fantasie de vrije loop laten en zich in eerste 
instantie niet afvragen of de wens al dan niet ingewilligd kan worden. 

 
� Bespreking 

Welke wensen kunnen wij voor Lopke waarmaken?  

Deze wensen worden genoteerd of op een andere manier 

bewaard. De bedoeling is de kinderen hier regelmatig aan te 

herinneren. 

� Er kan ‘Ons grote wensenboek2 voor Lopke’ van gemaakt worden 

dat zijn vaste plaats krijgt en waar kinderen de kans krijgen om 

aan te vullen, bij te schrijven. 

 

Afsluiting 

De kinderen bedenken een plaats voor het grote wensenboek van 

Lopke. 

Bijlage Bijlage: Enkele voorbeelden van wensen door kinderen uit Aarschot. 

                                                 
1Anthone, R. & Janssens, E., Vervoort, S. & Knops, J.(2006). Peinzen, 49 filosofische vragen voor kinderen’.  
Leuven: Acco. 34-35.  
2 Depondt, L. ( 2000). Zwarte dingen op papier tot leven laten komen. Werkvormen voor literatuurateliers. 

Themanummer Atelierwerk.  Ego/Echo, 4 (4), 12-15. 
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Bijlage: Voorbeelden 

Wensen voor Lopke uit Aarschot 
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Lopke 1ste leerjaar 1.

2 

Titel IK BEN IK EN JIJ BENT JIJ 

Werken rond anders zijn en vooroordelen 

Doelen � De kinderen ervaren dat er veel gelijkenissen zijn tussen 

mensen, maar ook veel verschillen.  

� De kinderen ervaren dat verschillen de oorzaak kunnen zijn van 

het feit of iemand erbij hoort of niet. 

� De kinderen denken na over vooroordelen. 

Link met het 

verhaal van Lopke 

Bij Lopke thuis hebben ze het niet zo breed. Dit heeft gevolgen op 

allerlei vlakken. Dit maakt Lopke ‘anders’, met als gevolg dat ze wel 

eens uit de boot valt. 

Benodigdheden Tekenpapier, kleurpotloden en stiften, plakband, bord, krijt 

Aandachtspunten 

vooraf 

Keuze uit 2 activiteiten, met elk een eigen accent. Kies zelf of je 

een selectie maakt of elke activiteit aan bod laat komen. 

Verloop Intro: Klasgesprek 

Kort gesprek over broers, zussen, vriendjes: Wat eet ieder van 

hen liefst? De ene heeft graag puree, de andere graag worst,  … 

 

Kern 

Activiteit 1: Gelijkenissen en verschillen ontdekken 

Spel: Ren je rot3 

� Met krijt worden er op de vloer 3 vakken getekend en 

genummerd (of 3 flappen aan de muur, verspreid in de klas).  

� De kinderen staan achteraan in de klas.  

� Fase van de vraagstelling met mogelijke vragen:  

o Wat doe je het liefst?  

1. taal – 2. rekenen – 3. knutselen 

o Welke kleur hebben je haren?  

1. bruin – 2. blond – 3. zwart  

o Hoe kom je naar school?  

1. te voet - 2. met de fiets –3. met de auto 

o Wat eet je het liefst?  

1. frietjes – 2. boterhammen – 3. rijst 

o Welke sport doe je het liefst? 

 1. voetballen – 2. Zwemmen - 3. ballet 

o Voor welk dier ben je bang? 

1.  een spin – 2. een kip – 3. een muis 

� Na elke vraag rennen ze naar het vak dat voor hen van 

toepassing is. Als ze vinden dat er niets op hen van toepassing is, 

dan mogen ze gewoon blijven staan. 
Tip voor de leerkracht 
Let er op dat er geen kinderen zijn die nooit keuzes maken; dat kan immers op 
een ander probleem wijzen…. Niet kiezen zou in dit spel eerder uitzondering 
dan regel moeten zijn... 

� Bespreking:  

                                                 
3 ATD.Vierde wereld. “Ken je mij?” Een pakket voor kleuters en 1ste graad. 7-9. 
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o Stond je wel eens alleen in een vak? Bij welke vraag was 

dat? 

o Koos je ook soms hetzelfde als anderen? 

o Hebben jullie ook bij een vraag allemaal hetzelfde 

gekozen? 

o Wat heb je geleerd uit dit spel? Wat is je opgevallen? 

o Moet een vriend iemand zijn die op elke vraag hetzelfde 

zegt als jij? Waarom wel of niet? 

o Kunnen we samenspelen (en vrienden zijn) als we elk zo 

anders zijn? 

o … 

� Besluit: Alhoewel er veel gelijkenissen zijn tussen mensen (we 

denken, willen, hebben dikwijls hetzelfde), zijn we toch allemaal 

anders.  

 

Activiteit 2: Vooroordelen 

‘Ik wil je beter leren kennen’4 

� Elke leerling tekent 3 uitnodigingskaartjes voor een feestje. 

� De leerkracht tekent 5 kinderen aan bord:  

o Kobe heeft een heel groot pak bij. 

o Kaat heeft een mooi jurkje aan en strikjes in de vlechten 

o Ruben draagt de laatste nieuwe trend. 

o Kevin is vuil, heeft veel te grote schoenen en een heel 

losse trui aan. 

o Jan komt in zijn voetbaluitrusting.  

� Je vertelt als leerkracht nog wat meer over elk van de 5 

kinderen: 

o Kobe brengt altijd een heel groot pak mee en daar zit 

altijd iets heel moois in. 

o Kaat heeft altijd mooie kleedjes aan en is altijd heel 

beleefd. Je weet dat je mama dat graag heeft. 

o Ruben heeft heel rijke ouders; ze hebben thuis een 

zwembad en Ruben heeft een TV op zijn kamer en veel 

video’s en DVD’s. Als je hem vraagt, mag je misschien ook 

naar zijn feestje gaan. 

o Kevin brengt nooit een cadeautje mee: zijn ouders zijn 

arm. 

o Jan is heel sportief en altijd de kampioen. Als je een spel 

speelt en hij in jouw ploegje meespeelt, win je héél zeker! 
� Opdracht: Van mama en papa mag je 3 kinderen (van de 5) 

uitnodigen voor je feestje. Je mag zelf kiezen wie. De kinderen 

doen dit door hun uitnodigingskaartjes  op bord te komen 

plakken, bij elk kind dat ze op hun feestje willen vragen. 

� Bespreking:  

o Waarom heb je… of … gekozen?  

o Wie is vaak gekozen?Wie weinig of niet? Waarom? 

                                                 
4 ATD. Vierde wereld. “Ken je mij?” Een pakket voor kleuters en 1ste graad. 7-9. 



©ECEGO-Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs                                                     Activiteitenfiches p.10 

� Je geeft als leerkracht nadien nog meer informatie door te 

vertellen hoe ieder van de kinderen is: 

o Kobe pocht dikwijls over zijn fiets met versnellingen, zijn 

rollerskates, zijn uitstappen naar een of ander 

pretpark,… 

o Kaat durft niet meespelen want ze is bang dat ze zich vuil 

maakt. Ze blijft bij elk spelletje op haar stoel zitten en 

kijkt alleen maar… 

o Ruben wil alles voor zichzelf houden. Je moet dikwijls 

zijn zin doen. 

o Kevin kan héél goed knutselen. Als je een spel speelt en 

iemand snapt iets niet, dan legt hij het nog eens uit. Hij 

kent veel spelletjes. Hij zorgt er ook voor dat er eerlijk 

gespeeld wordt. 

o Jan wint dikwijls, maar als hij eens verliest, wordt hij 

boos en loopt hij weg. 

� Nieuwe opdracht:  

o Je hebt geluk: mama en papa vinden dat er nog wel een 

vierde kind bij kan op je feestje.  

o Als je wil, mag je nog iemand extra uitnodigen, maar het 

moet niet.  

o Maak nog een uitnodiging bij en hang deze bij het kind 

dat je er nu nog bij kiest. 

� Bespreking:  

o Wie wordt er nu nog gekozen?  

o Waarom kies je …?  

o Hoe komt het dat die er daarstraks niet bij was?  

o Waarom kies je die nu pas? 

 

Afsluiting: Besluitvormingdoor de kinderen  

� We kijken teveel naar wat iemand allemaal heeft en hoe die 

eruit ziet en sluiten daardoor soms kinderen uit. 

� We moeten iemand beter leren kennen en niet oordelen op 

uiterlijke dingen, op dingen die we denken. 

� Je kan en mag van mening veranderen en daar ook voor uitkomen. 

� Geloof niet zomaar wat iemand anders over iemand zegt. 
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Lopke 1ste leerjaar 1.3 

Titel WAT IS ARMOEDE? 

Inzicht in de vele gezichten van armoede 

Doelen � De kinderen ontdekken dat armoede vele gezichten heeft.  

� De kinderen onderscheiden wat al dan niet armoede is.  

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

Bij Lopke thuis hebben ze het niet breed. Het gezin leeft in 

armoede.  

Benodigdheden � Selectie van gelamineerde foto’s uit het boek ‘Courage’5 6 

‘Armoede is een schending van de mensenrechten’. 

� Groene en rode kaartjes. 

Aandachtspunten 

vooraf 

� Je kan de verschillende activiteiten klassikaal aanbieden of je kan 

de leerlingen in groepen laten werken. 

Verloop: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intro: Beeld over armoede 

� Situatieschets Lopke: 

o De leerkracht vertelt dat Lopke een meisje is zoals andere 

meisjes van 6 – 8 jaar. Toch heeft ze  het niet altijd 

gemakkelijk. 

o Vraag aan de leerlingen naar voorbeelden daarvan uit het 

verhaal. 

� Situatieschets aan de hand van foto’s: 

o Bekijk samen met de leerlingen de foto’s uit het boek 

‘Courage’  

o Wie iets wil zeggen over een foto, geeft dat aan. 
Tip voor de leerkracht 
Je kan ook zelf een selectie van foto’s maken en deze bespreken a.d.h.v. de 
volgende vragen: 
Wat valt je op? Wat denk je erbij? Wat voel je erbij? 
Zou jij graag wonen, spelen, …, leven zoals de mensen op deze foto? Waarom wel 
of niet? 

� Besluit: Al deze foto’s hebben iets gemeen: ze vertellen ons over 

armoede. Armoede hier bij ons, niet in een land hier ver vandaan… 
 

Kern 

Activiteit: Een woordveld maken rond ‘armoede’ 

� Vraagstelling:  

Waaraan denk je als je het woord ‘armoede’ hoort? (‘armoede’ 

eventueel vervangen door ‘arm zijn’).  
Tip voor de leerkracht 
Het accent voor jou moet zijn dat je zicht krijgt op wat de leerlingen al dan 
niet met armoede associëren. 
In een eerste leerjaar kan je de kinderen ook laten tekenen wat ze denken bij 
‘armoede’ (bvb. weinig kleren, een klein huis, een oude boekentas, geen 
vriendjes,…) 

 

                                                 
5 Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw & Partners tegen de Miserie vzw. (1998). 

Courage. Armoede is een schending van de mensenrechten. Gent. 
6 Er is een nieuwe uitgave ‘Courage in kleur’ . Deze foto’s vind je op de website van 

http://www.armenaanhetwoord.be en www.armoede.be (Klik voor deze laatste op beeldspraak en dan 

Courage – Fotoboek en naam ‘Courage - Armoede is een schending van de mensenrechten).  
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� Breng zelf een aantal items aan – mondeling of met woordkaarten  

-en laat de kinderen telkens aangeven of deze met armoede te 

maken hebben of niet.  

o Voeg toe aan het woordveld wat er bij hoort.  

o Laat discussie toe; lok deze zelf uit en trek ze open! 

o Werk eventueel met groene en rode kaartjes, zodat elk 

kind actief betrokken wordt. 

� Een groen kaartje staat op dit moment in de lesfase 

voor : ‘heeft niet met armoede te maken’.  

� Een rood kaartje staat op dit moment in de lesfase 

voor: ‘heeft met armoede te maken’. 

o Maak een keuze uit mogelijke items: 

� luizen hebben 

� op vakantie met het vliegtuig naar Tenerife 

� versleten schoenen dragen 

� keuze uit meer dan 5 verschillende broeken / rokjes 

� geen dikke winterjas hebben 

� in de sportclub zijn 

� dikwijls vriendjes mogen uitnodigen om thuis te 

komen spelen 

� niet bij de scouts (of…): het uniform is te duur 

� vaak op straat spelen 

� geen telefoon in huis 

� geen nieuw speelgoed met je verjaardag 

� veel broers en zussen hebben 

� op schoolreis geen geld mee hebben voor een ijsje 

� ieder heeft in huis zijn eigen slaapkamer 

� merkschoenen dragen 

� papa is bankdirecteur 

� mama is vaak ziek 

� dom zijn 

� niet goed kunnen lezen 

� geen zakgeld krijgen 

� honger hebben 

� papa is werkloos 

� … 

� Bespreking 1: Heeft het met armoede te maken of niet? 

o De kinderen leggen per item telkens uit waarom ze een 

groen of een rood kaartje kozen. 

Bespreek dit op 2 vlakken: 

� Is iemand die werkloos is altijd arm? 

� Is iemand die veel ziek is, altijd arm? 

� Is iemand die merkschoenen draagt altijd rijk? 

� Is iemand die geen broers of zussen heeft altijd 

rijk? 

o Besluit: Armoede  heeft ‘vele gezichten’. Je bent niet arm 

omdat je niet zoveel kleren hebt als je vriendje, of omdat 

je geen tuin hebt om in te spelen,… Armoede situeert zich 
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op vele vlakken tegelijkertijd: het heeft én met werk 

(arbeid, inkomen), én met wonen, én met weten (onderwijs, 

diploma, kennis,…) én met welzijn (gezondheid, vrije tijd) 

te maken. Ook de gezinssituatie lijdt er vaak onder… 

� Bespreking 2:  

o Leg bij de verschillende items ook de link naar wat gelukkig 

maakt. Heel veel zaken zijn fijn of niet fijn los van het feit 

dat armoede niet fijn is. 

o Voorbeeld: Het is erg als je graag een eigen kamer zou 

willen hebben maar dat het niet kan omdat je niet genoeg 

geld hebt. Maar samen slapen met een broer of een zus kan 

heel gezellig zijn. Er zijn ook kinderen die een eigen kamer 

hebben, maar dat niet graag hebben omdat ze niet graag 

alleen slapen, omdat ze bang zijn… 

 

Afsluiting 
De kinderen maken een tekening over ‘armoede’.  
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Lopke 1ste leerjaar 1.4 

Titel HIER WOON IK? 

Kansarmoede en wonen – verwerking bij verhaal 1: “Zeven”  

Doelen � De kinderen kunnen gevoelens verwoorden. 

� De kinderen maken zich een voorstelling van het huis van Lopke 

en vergelijken dit met hun eigen woonsituatie. 

� De kinderen formuleren aspecten die met armoede samenhangen. 

Link met het 

verhaal van Lopke 

Lopke wordt morgen 7 jaar. In het verhaal komt de beperkte 

woonsituatie van Lopkes gezin aan de orde. 

Benodigdheden � Eventueel de tekst van dit hoofdstuk, als 

differentiatiemateriaal in contractwerk. 

� Eventueel voor de knutselactiviteit: schoendozen met deksel, 

kleine vindmaterialen, lijm, schaar, plakband,… 

Aandachtspunten 

vooraf 

� De activiteiten van deze fiche kunnen klassikaal of in groepjes 

worden uitgewerkt.  

� Dit is een verloop nadat het verhaal “Zeven” voorgelezen werd 

of door de kinderen individueel gelezen werd. 

Verloop  Intro: Het verhaal “Zeven” 

� Bespreking van de inhoud van het kortverhaal 

� De leerkracht stelt vragen:. 
Tip voor de leerkracht 
De volgorde van de vragen kan verwisseld worden op basis van wat de 
leerlingen in hun reactie aanbrengen 

 

o Vertel eens waarover het verhaaltje gaat. 

Zo krijg je zicht op hetgeen de kinderen onthouden: wat 
dringt binnen en wat niet? 

o Hoe voelt Lopke zich als ze wakker schiet en gestommel 

hoort in de gang?  

� Heb jij je ook al eens zo gevoeld?  

� Wanneer was dat?  

� Wat heb jij toen gedaan? 

o Wat zou mama in de andere kamer aan het doen zijn? 

o Is er jou iets opgevallen in het verhaal?  

o Wat is er bij Lopke anders dan bij jou thuis?  

Eventueel de aandacht trekken op de tweedehandsfiets, 

op de leef-/woonsituatie: Kevin én mama én Lopke in één 

bed,… 

o Waarom zouden mama en papa slecht gezind zijn als er 

weinig werk is in de fabriek? 

 

Kern 

Verdere verkenning: de woon- / leefsituatie van Lopke. 

Activiteit 1: Een tekening van de buitenkant van het huis van 

Lopke  

� Opdracht  

o Hoe denk je dat het huis van Lopke eruit ziet?  

o Maak er een tekening van.  
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� De volgende vragen kunnen helpen: Deze vragen zijn als 

inspiratie bedoeld. Het zijn denkstimulerende vragen, niet 

bedoeld om klassikaal beantwoord te worden.  

o Is het een groot huis of een klein? 

o Staat het huis apart of in de rij? 

o Is het mooi onderhouden of eerder wat vervallen? 

o Is het een huis of een appartement? 

o Heeft het grote of kleine ramen? 

o Heeft het een tuin of niet? 

� In een afrondend kringgesprek vertellen de kinderen wat ze 

getekend hebben en waarom. 
 

Activiteit 2: Binnenkant huis van Lopke. 

� Enkele vraagjes om te komen tot de plattegrond. 

o Weten we ook hoe het huis er vanbinnen uitziet?  

o Hoeveel kamers telt het huis?  

o Welke kamers zijn er allemaal? 

o Hoe groot zijn de kamers? 

o Probeer samen met de kinderen tot een plattegrond te 

komen (Op basis van de tekst). 

� Mogelijke knutselactiviteit: Nabouwen van het huis van Lopke. 

o Het deksel van een schoendoos dient als grondvlak voor 

het appartement. 

o Met luciferdoosjes, stukjes karton, dekseltjes van plastic 

flessen, eierkartons,… worden muren en meubeltjes 

nagemaakt.  
 
Activiteit 3: Vergelijk de woning van Lopke met jouw woning. 

� Vraagstellin:. 

o Wat vind je leuk aan de woonst van Lopke? 

o Wat vind je er niet leuk aan? 

o Vertel eens… 

�  Bespreek met de kinderen enkele concrete situaties zodat ze 

het gebrek aan ruimte ervaren (je kan dit ev. ‘naspelen’ met 

pionnen): 

o Huiswerk maken… Waar? 

o Rustig je les leren… Waar? 

o Waar zouden Lopke en Kevin kunnen spelen? Is er 

daarvoor plaats genoeg? 

o Waar kunnen ze  vriendjes ontvangen die een nachtje 

blijven slapen? 

o Is het huis eigenlijk wel groot genoeg voor zoveel 

personen? 

� Laat de kinderen in een kring gaan zitten volgens hun 

huisnummer . Zo doorbreek je ‘kliekjesvorming’ in de kring.  

� Houd een kringgesprek over hun woonst: 

o In wat voor een huis woon jij? 

o Wat vind je leuk aan je huis? 
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o Wat is jouw lievelingsplekje in huis? 

o Wat zou je liever anders hebben? 
Tip voor de leerkracht 
Dit kan ook in de vorm van een dubbele kring, waarbij de leerlingen duo’s 
vormen. Zie hiervoor de bijlage rond kringgesprekken. 

 

Afsluiting: Wat is armoede? 

� Armoede is… (arm zijn is…) 

In deze activiteit hebben de leerlingen stilgestaan bij een 

eerste aspect van armoede: het wonen.  

Laat hen de zin ‘Arm zijn is…’ aanvullen met concrete zaken die 

hen i.v.m. het wonen zijn bijgebleven:  

o Arm zijn is…  met 3 samen in één bed moeten slapen 

o Arm zijn is… geen ruimte hebben om te spelen 

o Arm zijn is… 

Noteer op flappen, of laat de leerlingen hun ‘zin’ uittekenen. 

� De leerkracht bespreekt met de kinderen de gevoelens die de 

verschillende zinnen oproepen. 

De kinderen tonen de gezichtjes van de gevoelens bij de 

verschillende zinnen. 
Tip voor de leerkracht 
Belangrijk is dat aangetoond wordt dat ‘samen in bed slapen’ wel eens leuk kan 
zijn of een veilig gevoel kan geven, bijvoorbeeld bij een onweer. Het is echter 
anders als je dag in dag uit met meerderen in één bed moet slapen omdat het 
niet anders kan. 

 

Bijlage Bijlage: Gezichtjes met gevoelens 
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Bijlage: Gevoelskaartjes 

 

Gewoon 
(neutraal) 

 

Verdrietig

 

Blij 
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Lopke 1ste leerjaar 1.5 

Titel BLIJ, BANG, BOOS, VERDRIETIG… 

Verwerking bij verhaal 2: “Flapje” - gevoelens 

Doelen � De kinderen drukken de gevoelens van Lopke, haar mama en haar 

broer én de eigen gevoelens bij het verhaal uit. 

� De kinderen staan stil bij de gezinssituatie van Lopke. 

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

In het verhaal komen heel wat gevoelens aan de orde. Deze zijn vaak 

gelinkt aan de moeilijke gezinssituatie. 

Benodigdheden � Gevoelskaartjes: basisgevoelens  

� Eventueel de tekst van dit hoofdstuk, als differentiatiemateriaal 

in contractwerk. 

Aandachtspunten 

vooraf 

Deel 1 heeft als doel greep te  krijgen op de ‘gevoelens’ 

Deel 2: ‘Uitdieping van de inhoud van het verhaal’ 

Verloop 

 

Intro: Het verhaal “Flapje” 

� Verhaal “Flapje” opnieuw voorlezen als uitgangspunt van de 

activiteit. 

� Heropwekken nadat verhaal gelezen is. 
 
Kern 

Activiteit 1: Greep krijgen op de gevoelens die in het verhaal 

aan bod komen 

� Werken met gevoelskaartjes (zie bijlage) 
o  Leg de kaartjes open op tafel, in het midden van de kring. 

o Welk gevoel roept dit verhaaltje bij jou op? Maakt het je 

blij, droevig, boos,…? 

o Hoe voelt Lopke zich in het verhaal? 

Waarom voelt ze zich zo? Heb jij je ook al zo gevoeld? 

o  Hoe denk je dat mama zich voelt? En Kevin? (= focus 

verleggen) 

o Bespreek de keuzes. Laat de kinderen ervaren dat er 

meerdere gevoelens aan bod komen… 
Tip voor de leerkracht7 
Vraag de kinderen niet waarom ze dit of dat gevoel gekozen hebben, wel of ze 
er iets meer over kunnen vertellen. De ‘waarom-vraag’ klinkt alsof je je moet 
verdedigen of verantwoorden. Als je net een gevoel of een indruk geuit hebt, is 
ze daarom vaak verwarrend.  
De ‘vertel-eens’ vraag werkt beter. Ze geeft aan dat je écht wil weten wat de 
kinderen denken en voelen. Dit leidt tot heel andere antwoorden en gesprekken 
dan de ‘waarom-vraag’ 

 

� Tekeningen of tableau vivant 

o Verdeel je klas in groepjes.  

o Geef elke groep de opdracht om het verhaal samen te 

vatten in enkele tekeningen of om het met een tableau 

vivant uit te beelden. 

o Het is zinvol eerst de verschillende episodes van het 

                                                 
7 Depondt, L. ( 2000). Zwarte dingen op papier tot leven laten komen. Werkvormen voor literatuurateliers. 

Themanummer Atelierwerk.  Ego/Echo, 4 (4), 12-15 
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verhaal te overlopen met de gevoelens erbij (cfr. werken 

met gevoelskaartjes). 
Tip voor de leerkracht 
Een tableau vivant is een ‘compositie van enkele niet-bewegende kinderen’. Vraag 
zo nodig vooraf enkele tableaux uit te proberen: bvb. twee tennissers, een kind 
dat iemand uitlacht… 8 

 

� Geef de leerlingen tijd om af te spreken en te oefenen.  

� Laat de groepen hun werk aan elkaar voorstellen.   

� Bespreek de resultaten.  
Tip voor de leerkracht  

Je kan ook met de hele klas samen de kern van de tekst uitdrukken in elkaar 
opvolgende tableaux vivants. Je verdeelt de klas in groepen en elke groep beeldt 
één tafereel uit. Spreek op voorhand af welke groep wat uitbeeldt. 

 

Activiteit 2: Uitdieping van de inhoud van het verhaal: stilstaan 

bij de gezins- en levenssituatie van Lopke 

� Situatieschets: 

Lopke is jarig, maar toch begon de dag niet op een leuke manier: 

mama boos, Kevin slechtgezind, Lopke ongerust en bang,… 

� Ga met de kinderen in de kring zitten en houd een kringgesprek 

over de volgende items (of een keuze eruit). 

 

Situatie 1: Mama is boos op papa 

� Afhankelijk van wat hierover aan bod gekomen is bij activiteit 1 

rond gevoelens, wordt hier meer of minder op ingegaan.  

� Mogelijk hulpvragen: 

o Waarom is mama boos als ze ziet dat de sofa er nog net zo 

bij ligt als de avond ervoor? 

o Mama had papa al thuis verwacht. Waar denk jij dat de 

papa van Lopke is? (Afhankelijk van de gezinssituatie van 

de leerlingen zelf, kan je hier soms al héél ‘rake’ 

antwoorden krijgen. Ga hier respectvol mee om!). 

o Waarom hoopt Lopke dat papa gauw thuiskomt? 

o Waarover zouden de papa en mama van Lopke ruzie kunnen 

maken? 

o Maken mama’s en papa’ s soms ruzie? 

o Hoe voel jij je als mama en papa ruzie maken? 

� Bespreking: Laat de kinderen inzien dat het ‘normaal’ is dat mama 

en papa wel eens ruzie maken. Dit gebeurt overal. Belangrijk is dat 

ze het achteraf weer goed maken met mekaar. Ruzie ≠ elkaar niet 

(meer) graag zien. Indien ‘scheiding’ ter sprake komt, geef 

kinderen dan de kans hun ervaringen, gevoelens, beleving in 

verband hiermee te verwoorden. Houd je ook hier respectvol op 

de achtergrond en geef geen schuldinductie of kies geen partij… 

� Hoe stel jij je het gezin van Lopke voor?  

                                                 
8 Depondt, L. ( 2000). Zwarte dingen op papier tot leven laten komen. Werkvormen voor literatuurateliers. 

Themanummer Atelierwerk.  Ego/Echo, 4 (4), 12-15. 
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o Maak eens een tekening van het gezin. 

o  Bespreek de tekeningen en laat de kinderen erbij vertellen  
Tip voor de leerkracht 
 Heb aandacht voor de plaats die ieder krijgt: Dit vertelt veel over de beleving 
van de kinderen. 

 

Situatie 2: Kevin is slecht gezind omdat hij zijn korte broek niet 

mag aandoen  

� Vragen: 

o Waarom doet Kevin een korte broek aan als het buiten zo 

koud is? 

o Wat zou jij doen als je in Kevin zijn plaats was? 

o Heb jij ook wel eens woorden met mama of papa over je 

kleren? Wie beslist wat je aandoet? Vind je dat fijn?  

� Bespreking: Sta even stil bij het feit dat discussies over kleding 

overal wel voorkomen, maar dat het soms eerder  over een 

luxeprobleem gaat, terwijl het bij Lopke thuis om een gebrek aan 

kleren gaat: Kevin heeft niet zo’n grote keuze in kleding. ’t Is niet 

prettig als je altijd met dezelfde kleren naar school moet gaan, of 

als je een vuile broek moet aandoen… 

 

Situatie 3: Lopke is jarig 

� Situatieschets: ‘En toch start de ochtend nog fijn voor Lopke’ 

� Vragen: 

o Wat vind jij van het cadeau dat Lopke krijgt voor haar 

verjaardag? 

o Zou jij daar ook blij mee zijn? 

o Wat vind je ervan dat het hok dat papa maakte er een 

beetje ‘raar’ uit ziet? 

� Bespreking: Sta met de kinderen even stil bij het feit dat een 

zelfgemaakt hok héél wat meer moeite heeft gekost dan een duur 

hok dat je met geld in een winkel kan kopen. Hier geven de mama 

en papa van Lopke aan hoeveel ze van hun kinderen houden: geen 

enkele moeite is hun teveel: ze willen Lopke blij maken! Mensen 

die arm zijn, kunnen hun kinderen niet alles geven wat ze willen, 

maar doen vaak alles wat ze kunnen om hun kinderen ook eens blij 

te maken…) 

 

Afsluiting  

� Tenslotte kan je nog even stilstaan bij hetgeen verteld wordt 

over het huis van Lopke. Moet er iets veranderd worden aan onze 

plattegrond, aan ons ‘huis in een schoendoos’? 

� Vul met de kinderen verder aan: arm zijn (armoede) is… 

o In deze activiteit hebben de leerlingen stilgestaan bij een 

eerste aspect van armoede: het wonen. Gevoelens en 

gezinssituaties. 

Laat hen de zin ‘Arm zijn is…’ aanvullen met concrete zaken 

die hen in verband hiermee zijn bijgebleven:  
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o Arm zijn is…  met de korte broek in de winter naar school 

moeten gaan. 

o Arm zijn is… mama en papa die ruzie maken 

o Arm zijn is… 

� Noteer op flappen, of laat de leerlingen hun ‘zin’ uittekenen. 

Bijlage Bijlage: Gevoelskaartjes 
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Bijlage: Gevoelskaartjes 
 

 

Gewoon 

 

Blij 

 

Bang 

 

Verdrietig 

 

Boos 
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Lopke 1ste leerjaar 1.6 

Titel HELP, IK BEN JARIG 

Verwerking bij verhaal 3: “Wafels en luizen” 

Doelen � De kinderen kunnen aangeven hoe Lopke zich voelt in de 

verschillende situaties (traktatie op school, wafels bakken, brief 

over luizen,…) 

� De kinderen beleven het samen zijn door het organiseren van een 

verjaardagsfeestje als belangrijk en fijn. 

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

Grote afwisseling van gevoelens in het verhaal: een fijne dag loopt 

toch weer ‘slecht’ af. 

Benodigdheden � Repen papier of karton, wasknijpers, scharen, lijm, kleurpotloden 

en/of stiften voor de gevoelsmeter (eventueel kan je de 

gezichtjes van Lopke – bijlage bij fiche 1.5 – gebruiken) 

� Werkblad (in bijlage) 

� Eventueel een kopie van het verhaal voor bepaalde leerlingen , als 

differentiatiemateriaal binnen contractwerk. 

Verloop  

 

Intro: Het verhaal “Wafels en luizen” 

� Zorg ervoor dat er – vóór de leerlingen in de klas komen – ‘Lopke’ 

op het bord staat, met een kroon erboven (of dit aangeven op de 

manier waarop jarigen in jouw klas worden ‘verwelkomd’). 

� Laat de kinderen bij het binnenkomen vrij reageren. 

� Verhaal “Wafels en luizen” opnieuw voorlezen als uitgangspunt van 

de activiteit of nadat dit verhaal door de kinderen gelezen is. 

 

Kern 

Activiteit 1: Bespreking van de inhoud van het kortverhaal: 

� Vraagstelling  

o Bij klassikale bespreking kan je met een heel open vraag 

starten, bvb. ‘Wat gebeurt er vandaag allemaal in de klas 

van Lopke?’ 

(Zo zie je wat bij de kinderen blijft hangen, zonder dat je 
zelf al in een richting stuurt. Afhankelijk van de 
antwoorden kun je bijvragen stellen.) 
Mogelijke vragen vind je op het werkblad in bijlage. 1 

o Voor groeps- of contractwerk: zie werkblad in bijlage 1. 

Houd achteraf een korte bespreking.  
Tip voor de leerkracht 
Indien schriftelijk en in groep, zorg er dan voor dat je heterogene groepen 
vormt, zodat er in elk groepje een sterkere lezer zit. Je kan eventueel ook 
werken met peter- en meterschap van oudere leerlingen.  

 
Tip voor de leerkracht 
Indien ze in groep werken, wordt de interactie en communicatie omtrent deze 
gevoelsgeladen situaties gestimuleerd. 

 

Activiteit 2: De gevoelsmeter maken 

� Vraagstelling: 

o Hoe voelt Lopke zich vandaag? 
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o Laat de kinderen vrij reageren 

o Conclusie: thuis begon de dag heel fijn met Flapje en toch 

eindigt hij weer droevig met de aankondiging van de 

luizenplaag. 

� Laat de kinderen een gevoelsmeter maken met de gevoelens blij, 

bang, boos en verdrietig (eventueel kan je ‘gewoon’ toevoegen). 

o Gezichtjes tekenen die bij blij, bang, boos, verdrietig 

(gewoon) horen,  of gezichten laten zoeken in tijdschriften 

of de gezichtjes uit de bijlage bij fiche 1.5 gebruiken. 

o De gezichten laten uitknippen en onder elkaar plakken op 

een reep papier of karton. 

o Met een wasknijper kan nu het passende gevoel worden 

aangegeven. 

� Vertel het verhaal opnieuw, of laat per groepje een kind het 

verhaal lezen, terwijl de (andere) kinderen proberen te volgen 

door telkens het gevoel van Lopke aan te geven op hun 

gevoelsmeter. 

 

Activiteit 3: We vieren de verjaardag van Lopke 

o Lopke is jarig en dat gaan wij vieren!  

Wij maken er toch nog een mooie dag van voor Lopke! 

o Organiseer met de klas een verjaardagsfeestje voor 

Lopke. Zorg ervoor dat het gezellig samenzijn centraal 

staat. Ideeën hiervoor vind je in bijlage 

 

Afsluiting: Aanvulling “armoede is …” 

Kunnen we ook na deze activiteit onze zin ‘Arm zijn is…’ verder 

aanvullen?Armoede is… (arm zijn is…) 

Bijlagen � Bijlage 1: Wafels en luizen 

� Bijlage 2: Achtergrondinformatie voor leerkrachten: ‘Help, ik ben 

jarig!’9  

� Bijlage 3: Achtergrondinformatie voor leerkrachten: ‘Een 

praktijkvoorbeeld: vieren op school10  

 

                                                 
9 Bakkers, E. (2003). Help, ik ben jarig. EGO/Echo,  5 (3). 12-14.  
10 De Vadder, A. (2003). Feestvieren op school. EGO/Echo,  5(3). 2–4. 
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Bijlage 1: Wafels en luizen 

Bespreek in een groepje van 4 leerlingen.  
 

• Waarom staat Lopkes naam op het bord? 

• Waarom probeert Lopke zich zo klein mogelijk te 

maken?  

 

• Hoe zou jij je voelen, mocht je Lopke zijn?  

• Hoe zou jij reageren als een klasgenootje niets bij 

heeft voor zijn verjaardag? 
 

• Wat vind jij van de oplossing van juf Els?  

• Wat gebeurt er als Lopke hoort dat er een 

luizenplaag is op school? 

 

• Heb jij al eens luizen gehad? Hoe voelde dat?  

• Hoe ben je de luizen kwijtgeraakt?   
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Bijlage 2: Achtergrondinformatie voor leerkrachten 

Help, ik ben jarig! 
 

Je bent druk in de weer met voor de zoveelste keer uit te leggen dat 

herleidingen met oppervlaktematen niet hetzelfde zijn als met lengtematen en in 

het vuur van de strijd gaat de bel voor de speeltijd. Op dat moment steekt 

Pieter aarzelend zijn vinger op. “Juf, ik ben vandaag jarig. Mag ik nog iets 

uitdelen?” Natuurlijk, knal vergeten!  

 

In vliegende haast mag Pieter de zakjes chips ronddelen of misschien moet je 

nog even een mes gaan halen om de verjaardagstaart in 16 stukken te snijden. Er 

wordt vlug ‘Lang zal hij leven’ gezongen. Sommigen wiebelen op hun stoel, want de 

speeltijd is al begonnen en buiten zijn ze aan het voetballen of is het 

verstoppertje spelen al gestart. Jij komt met een rood gezicht en een opgejaagd 

gevoel in de leraarskamer en ploft neer in een stoel. “Oef! Ja, d’r was nog iemand 

jarig.” Je werpt het doosje chocolade zeevruchten achteloos op tafel: “Neem er 

ook maar eentje uit.” 

Wanneer je je even in de gevoelswereld van het jarige kind verplaatst, bekruipt 

je zeker de gedachte: “Is dit nou een ‘feest’?” Voor de jarige is het echt wel een 

bijzondere dag, waar hij zich waarschijnlijk al een hele tijd vooraf heeft op 

zitten verheugen. Je lost het niet op met een kroontje of een haastje-repje 

traktatie.  

Help, er was iemand jarig in de klas! 

Herkenbaar? Hoog tijd om daar iets aan te veranderen. 
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Verjaardagen op school 
Schoolreglement 

In nogal wat schoolreglementen staan de afspraken rond verjaardagen soms 

vaag, soms vrij omlijnd beschreven, gaande van ‘een sobere traktatie met koek, 

fruit, wafels …’ tot ‘snoep is ten stelligste verboden’, van ‘een kleine attentie’ tot 

‘géén cadeautjes voor de leerlingen of de leerkracht’ enzovoort. 
 
Principe  

Om het opbod tussen ouders tegen te gaan, kan het meebrengen van pakjes 

worden afgeschaft. 

Ook een (select) groepje kinderen op school uitnodigen voor een 

verjaardagsfeestje, is voor een stuk meedoen aan een bepaalde vorm van 

uitsluiting. Sommige kinderen worden nooit gevraagd of kunnen niemand 

uitnodigen. Af en toe oefenen kinderen druk uit op klasgenootjes om gevraagd te 

Eindtermen 
Wanneer we rondneuzen in onze eindtermen -en er zijn echt wel plezieriger dingen in het 

leven -ontdekken we toch heel wat doelen die aansluiten bij een verjaardagsfeest: 

• Muzische vorming:  

1.4 Plezier en voldoening in het beeldend vormgeven en genieten van wat beeldend is 

vormgegeven  

1.6 Tactiele, visuele impressies, ervaringen, gevoelens en fantasieën op een beeldende wijze 

weergeven 

3.3 Geconcentreerd luisteren naar een gesproken tekst (verteld of voorgelezen) en die 

mondeling, schriftelijk, beeldend of dramatisch weergeven 

3.5 Ervaringen, gevoelens, ideeën, fantasieën uiten in spel 

6.4 Vertrouwen op de eigen expressiemogelijkheden en hun creatieve uitingen durven tonen 

6.5 Respect betonen voor uitingen van leeftijdsgenoten, behorend tot eigen en andere 

culturen 

• Taal – schrijven  

4.2 Een oproep, uitnodiging, instructie richten aan leeftijdsgenoten 

• Wereldoriëntatie 

3.1 In een niet-conflictgeladen situatie eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en 

waarderingen spontaan uitdrukken 

3.2 Kunnen beschrijven wat ze voelen en wat ze doen in een concrete situatie en kunnen 

illustreren dat zowel hun gedrag als hun gevoelens situatiegebonden zijn 

5.2 Een kalender gebruiken om speciale gebeurtenissen uit het eigen leven in de tijd te 

situeren 

5.3 In een kleine groep voor een welomschreven opdracht een taakverdeling en planning in de 

tijd opmaken 

5.4 Tijdsaanduidingen op uitnodigingen en openings- en sluitingstijden correct interpreteren 

 

Voeg daar nog de vakoverschrijdende eindtermen ‘een planning kunnen opmaken, 

zelfstandigheid, eigen initiatief, samen werken aan een opdracht, samen werken met anderen, 

leiding geven en respect en waardering’ aan toe en je hebt een heel pakket dat iedere 

leerkracht, directie of inspectie ervan zou moeten overtuigen dat werk maken van een 

verjaardagsfeest in je klas méér dan zinvol is. 

Ook het gevoel van verbondenheid dat op zulke momenten ontstaat, wanneer je het 

verjaardagsfeest de plaats geeft die het verdient, kan intens en groepsbevorderend zijn. 



©ECEGO-Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs                                                     Activiteitenfiches p.28 

worden. Het best zoeken de ouders of de jarige een ander kanaal dan de school 

om vriendjes uit te nodigen. 
 
Maandopeningen 

Wanneer de hele basisschool maandelijks samenkomt en het maandthema wordt 

voorgesteld, is dat een uitgelezen moment om de jarigen van die maand naar 

voren te roepen en even in het zonnetje te zetten. 

Alle jarigen kunnen dan samen op de (digitale) foto. Als je school over een eigen 

website beschikt, kan je die daar opzetten. 

De jarigen van juli kunnen er tijdens de laatste maandopening bij worden 

genomen. De jarigen van augustus kunnen dan weer aansluiten bij de eerste 

maandopening van het nieuwe schooljaar. 
 

Verjaardagen in de klas 
Ik geef hier een opsomming van verschillende initiatieven die leerkrachten 

nemen rond een verjaardagsviering in hun klas. In de praktijk worden meestal 

verschillende tips gecombineerd. 
 
De stoel 

De jarige verdient die dag in het zonnetje te worden gezet. 

Dat kan al door hem in de kring op de pauwenstoel te laten plaatsnemen. 

Ook een speciaal versierde verjaardagsstoel die in de kring wordt bijgezet, 

geeft al meteen een feestelijk tintje. 
 
Zingen  

De klassieker ‘Lang zal hij/zij leven’ kan natuurlijk altijd. Kinderen laten 

fantaseren en de rijstpap bijvoorbeeld vervangen door frietjes of het 

lievelingsgerecht van de jarige, maakt het lied wat persoonlijker. 

Daarnaast bestaan er tientallen verjaardagsdeuntjes die al dan niet met gebaren 

worden ondersteund. Jarig zijn is reuzefijn! 
 
Vuurwerk  

Het puur muzisch uitvoeren van een vuurpijl die de lucht in vliegt, gaat zo: een 

lucifersdoosje uit je zak nemen, het doosje openen, er een lucifer uithalen, het 

doosje sluiten, de lucifer aanstrijken, de lont aansteken. De vuurpijl stijgt = een 

heel zacht getrappel met de voeten of getrommel met de handen op de bank 

laten uitgroeien tot een climax en een hard geroepen: “Boem”, gevolgd door een 

bewonderend “Oooh”. Meerdere knallen, zoveel als het aantal levensjaren, kan 

natuurlijk ook. 
 
De bank en de klas versieren 

De hulpjes van de week of … versieren ’s morgens vroeg de bank van de jarige. 

Dat kan met zelfklevende gekleurde plasticfolie waaruit de kinderen leuke 

vormen knippen. De klas kan opgevrolijkt worden met vlaggetjes (die er enkele 

dagen mogen blijven hangen). Dat geeft meteen al een feestelijk gevoel. 
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Lievelingsmuziek  

De jarige brengt zijn/haar lievelingsmuziek mee. Die kan die dag tijdens de 

kring, bij een rustig werkmoment, gedurende de speeltijd of tijdens een 

muzische activiteit worden gedraaid.  
 
De grabbelton 

In de verrassingsdoos zitten spulletjes of gadgets die de leerkracht zelf heeft 

gekocht, gekregen of verzameld. De jarige mag grabbelen en een cadeautje 

nemen.  
 
Een verjaardagskaart  

Met je computer maak je zelf een aardig ontwerp (op A4-formaat). Daar kleef je 

een foto van de jarige op en laat er de andere kinderen hun naam bij zetten.  
 
Een herinneringsboekje  

Ieder kind van de klas maakt voor de jarige een passend tekeningetje, op een 

half A4-blad (lievelingsdier, sport, hobby …) en schrijft er een lieve wens bij. 

Met een door de leerkracht ontworpen schutblad worden de blaadjes samen 

geniet tot een herinneringsboekje. 
 
Het verjaardagsboek  

Dit boek wordt aangelegd door de leerkracht. Op blad 1 kan de jarige een model 

kiezen voor de kroon. Op blad 2 staat een reeks liedjes waaruit de jarige 

zijn/haar keuze kan maken. Blad 3 bevat spelletjes, blad 4 soorten versieringen 

enzovoort. 
 
De verjaardagskalender  

De kalender met de namen en foto’s van de kinderen hangt op een centrale plek 

in de klas. 

Een zelfontworpen kalender is zoveel meer waard! 
 
De wensentrommel 

Elke jarige mag een (haalbare) wens doen. Die wordt opgeschreven en in de 

wensentrommel gestopt. Wanneer zich in de loop van het schooljaar de 

gelegenheid voordoet, worden die wensen vervuld. 

Enkele voorbeelden: een fietstochtje maken, een picknick organiseren, een dagje 

géén huiswerk, een sneeuwgevecht, voorlezen, vrij tekenen, voor één dag skates 

of steps meebrengen, een namiddag gezelschapsspelen spelen in de klas, gaan 

schaatsen of bowlen … 
 
Spelletjes  

Dansen op je lievelingsmuziek, moppen tappen, een spelletje uit de spelhoek van 

de klas spelen, een kaartje trekken uit de ‘tussendoortjespot’ en dat spel in de 

kring spelen ... 
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Leerlingenparticipatie  

Een van de opdrachten in het spel ‘Met dobbelsteen en pion het nieuwe 

schooljaar verkennen’ (zie E.G.O.-Echo jg. …., nr. …..) is samen met de kinderen 

bespreken hoe ze dit jaar de verjaardagen willen vieren. De kinderen doen 

haalbare voorstellen. 
 
Het geboorteverhalenboek  

Bij het begin van het schooljaar vraagt de klastitularis aan de ouders om het 

geboorteverhaal van hun kind te schrijven en er een babyfoto bij te voegen. 

Inspiratie vinden ze wel in de geboorteboeken of …  

De leerkracht stelt daar een boek mee samen. Wanneer een kind jarig is, leest 

de leerkracht voor uit dit boek en toont de foto. 
 
Verjaardagsatelier  

Op het einde van iedere maand worden alle jarigen van die maand gevierd. Ze 

brengen géén taart of andere traktatie mee. Ieder kind heeft aan het begin van 

het schooljaar 4 euro betaald aan de leerkracht. In samenspraak met de jarigen 

zorgt die met dat geld voor de nodige ingrediënten om zelf een traktatie te 

maken in de klas: fruitsatés, pannenkoeken of wafels, popcorn, spaghetti, 

frietjes, croque-monsieurs, pudding enzovoort  

Dit wordt gecombineerd met workshops rond klas- en tafelversiering en met een 

animatiegroep die een feestprogramma opstelt. 

Eerst wordt er samen gezellig gegeten, dan volgt de animatie. 
 
Verjaardagstips  

Géén huiswerk op de verjaardag zal allicht bij alle kinderen in de smaak vallen. 

Neem als leerkracht ruim de tijd om de jarige de kans te geven zijn/haar 

traktatie uit te delen, om samen te zingen, om een spel te spelen of om gezellig 

wat te praten: “Hoe was het vanmorgen bij jou thuis? Geef je een 

verjaardagsfeestje? Wanneer en voor wie?” 

In plaats van een cadeautje voor de leerkracht kunnen de kinderen ook een boek 

schenken voor de klasbibliotheek, of er een financiële bijdrage voor leveren. 

Een kroon, een pauwenhoed of een hoofddeksel i.v.m. het jaarthema doen het nog 

goed in de eerste graad. 

Je kunt een tekening (laten) maken voor de jarige. 

Het kan ook leuk zijn om een eigen klasgroet voor de jarige te bedenken. 
 
Als je al deze ideeën op een rijtje zet, raak je er vast van overtuigd dat een 

verjaardag vieren in de klas niet alleen goed is voor de sfeer. Je kan er als 

leerkracht een heleboel waarden aan verbinden, zodat het verjaardagsfeest de 

plaats krijgt die het verdient.  

De combinatie van verschillende muzische vormen met andere eindtermen voor 

taal of WO maakt het ook tot een vakoverschrijdend geheel. 
 
Jarige leerkrachten 
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Niet te vergeten: ook leerkrachten zijn wel eens jarig. Ook aan hun welbevinden 

kan gewerkt worden. Enkele ideetjes: 

• een attentie van de directie in het leraarslokaal, 

• de bewaking die dag door collega’s laten overnemen, 

• de kinderen van de basisschool enkele minuten voor de speeltijd stiekem bij 

de klasdeur laten verzamelen en na een klop op de deur ‘Happy Birthday’ laten 

zingen, 

• een traktatie tijdens de volgende personeelsvergadering of de dag zelf in het 

leraarslokaal. 
 
Erik Bakkers 
Met dank aan de leerkrachten van de contactgroep EGLO Limburg: basisscholen van Tongerlo, 

Kerkhoven,Neeroeteren, Voorshoven, Stokkem en Eisden  
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Bijlage 3: Achtergrondinformatie voor leerkrachten 
 

Een praktijkvoorbeeld 

VIEREN OP SCHOOL 
 
De eerste morgen van het nieuwe schooljaar organiseren we altijd een 

koffieonthaal, zodat de mama’s en papa’s elkaar tijdens een informele babbel 

kunnen leren kennen. De leerkrachten staan dan ook tussen de ouders. 

De avond van die eerste dag maken de kleuters en de leerlingen op de speelplaats 

zelf het jaarthema bekend aan de ouders.  
 
Dit jaar bijvoorbeeld werd het thema ‘Tover een kleur uit je hart’ door de ‘tovenaar’ in 

een toneeltje aangebracht. De leerlingen, allemaal met kleurige lintjes, zongen het die 

dag aangeleerde liedje ‘Als ik kon toveren’ van Herman van Veen en voerden daar ook een 

dansje op uit. 
 
De verschillende deelthema’s werden telkens door een andere leerlingengroep 

aangebracht. 

Bijvoorbeeld: 

Het eerste deelthema ‘Als ik kon toveren, hield iedereen van elkaar’ werd verwerkt in 

een eucharistieviering (bij het begin van het schooljaar). 

Het tweede deelthema ‘Als ik kon toveren, had niemand meer verdriet’ werd geduid met 

een bezinning rond Allerheiligen en Allerzielen (omgaan met verdriet bij kinderen, 

gevoelens). 

Het derde deelthema ‘Als ik kon toveren, was ’t alle dagen feest’ kreeg na de 

kerstvakantie vorm in een nieuwjaarsviering met alle kleuters en leerlingen, met een 

heuse receptie (fruitsap en chips) en een maaltijd (witte en zwarte pensen met 

appelmoes) gesponsord door vrijwilligers. 

Als vierde deelthema kozen we nog voor ‘Als ik kon toveren, werd alles, alles nieuw’. 

Het vijfde deelthema werd ‘Als ik kon toveren, scheen de zon in ieders hart’. 

De ouders worden telkens uitgenodigd op de duiding, niet op het feestmaal. 
 

Verjaardagen 
Er worden op onze school geen pakjes meegebracht. 

Alle kinderen worden in de klas gevierd. 

Bij de kleuters mogen de jarigen op de verjaardagsstoel. Ze krijgen ook een kroontje op. 

Elke maand worden de jarigen van de maand gevierd.  

De tafels worden versierd, bv. met zelfgemaakte onderleggers, er wordt iets te eten 

klaargemaakt, bv. fruitsla, oliebollen, frietjes, wafels, pannenkoeken, rijstpap, soep … 

(De keuze wordt bepaald door het thema waarrond ze werken.) 

Er wordt muziek gedraaid die ze graag horen. 

In de onderbouw krijgen de kinderen een kroon en mogen ze op hun verjaardag de 

‘belangrijke persoon’ zijn. Er wordt een liedje gezongen, ze mogen op de 

verjaardagsstoel … 

In de bovenbouw wordt voor de jarigen gezongen en krijgen ze een kaartje van de 

leerkracht met een persoonlijke wens. 
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Er wordt geen snoep meegebracht. 

Elke dinsdag is er een ‘fruitdag’ en krijgen alle leerlingen een gratis stuk fruit. Dat is 

gezond snoepen! Bij de kleuters wordt het fruit in de klas geschild. Daar wordt een 

gezellig ‘fruitmoment’ met muziek van gemaakt. 
 
In de infobrochure staat dat ouders geen pakjes voor de leerkrachten mogen meegeven. 

Sommigen durven daar nog wel eens tegenin te gaan. Dat moet nog groeien binnen de 

school. 
 

Grootoudersfeest, mamafeest, papafeest 
Iedereen wordt uitgenodigd met een briefje. Wie aanduidt dat hij/zij niet komt, wordt 

nog eens persoonlijk aangesproken. 

We gaan altijd vooraf na wie geen grootouders meer heeft, of bij wie het contact met 

de grootouders niet zo goed is, of wiens ouders of grootouders echt niet kunnen komen 

(bv. omdat ze moeten werken). We zorgen er dan voor dat er toch iemand aanwezig is 

voor dat kind, eventueel een oud-leerkracht, de directie, een tante … 

Op zo’n feest worden gewoonlijk liedjes gezongen, versjes voorgedragen en/of dansjes 

uitgevoerd. Daarna volgt een eetmoment met koffie, fruitsap en cake. 
 
Het gebeurt ook dat we de grootouders uitnodigen om te helpen knutselen in de klas: 

Bijvoorbeeld:  

In het eerste leerjaar: met een doorschuifsysteem maken de kinderen samen met de 

grootouders verschillende knutselwerkjes (een broche voor oma, een papierhouder voor 

opa, een belegd beschuitje versierd met lekkers voor de kinderen, hun naam in 

boetseerklei …) 

Tussendoor wordt even gepauzeerd voor koffie of fruitsap met koek. 

In het zesde leerjaar hebben enkele leerlingen samen met de opa’s de kerststal voor in 

de kerk gemaakt. De andere kinderen hebben samen met de oma’s de figuren voor de 

kerststal ineengeknutseld: de poppen werden uit piepschuim gesneden, de kleren hebben 

ze genaaid en gebreid.  
 

Pietenfeest 

Elk jaar is er een pietenfeest voor de leerlingen van het eerste, tweede en derde 

leerjaar. 

Ze moeten van de pieten verschillende opdrachten uitvoeren om hun diploma van ‘zwarte 

piet’ te behalen. Elk jaar komen studenten het feest opvrolijken. Op het einde krijgt 

iedereen zijn zwartepietendiploma! 
 
Sint en Piet komen ook elk jaar op bezoek in de klas. 

De kleuters verkleden zich met een zelfgemaakte pietenhoed of mijter. Er wordt een 

pietendans, een versje of een liedje aangeleerd. Ze mogen gezellig met Sinterklaas en 

Piet praten, een koek eten en iets drinken. De kinderen worden allemaal verrast met een 

zakje snoepgoed. Elke kleuterklas krijgt ook een stuk speelgoed voor de klas, zodat 

iedereen ermee kan spelen. 
 

Buurtfeesten 
Buurtfeesten worden vooral in de wijkscholen gevierd. 
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Op zondag is er een praatcafé waar je tegen democratische prijzen iets kan drinken en 

een kleinigheid kan eten. Op maandag gaan de kleuters en de leerlingen van het eerste 

en het tweede leerjaar naar de kermis. (Ze mogen tegen een vriendenprijsje of helemaal 

gratis op de molen.) Nadien bakken de juffen oliebollen in de klas. 
 

Musical 
Elk jaar werken we ook een musical uit.  

Het ene jaar doen we dat met kerst en dan is er in mei een kinderfestival met 

werkwinkels. 

Het andere jaar wordt de musical in mei opgevoerd en is er met kerst een 

eucharistieviering in de kerk. 

Alle leerlingen en kleuters doen mee aan die musical. Er worden dus geen kinderen 

geselecteerd. De rollen worden zo verdeeld, dat iedereen een gelijke kans krijgt. 

De kleuters beelden een tafereel uit of voeren een dansje uit op een van de liedjes. De 

leerlingen van het eerste tot en met het vierde leerjaar verzorgen ook de dansnummers. 

Het vierde leerjaar schildert bovendien het decor. De leerlingen van het vijfde leerjaar 

zingen en het zesde leerjaar acteert. 

Elk jaar bekostigt de school een aantal ‘kostuums’. We kiezen altijd voor basisstukken, 

die we dan met een strik of een reep stof of papier naar behoefte kunnen omtoveren. 

Zo hebben we in de loop der jaren al een heel lokaal vol kledingstukken verzameld en 

hoeven we de kinderen niet meer te vragen zelf iets mee te brengen.  

Na de opvoering is er mogelijkheid om tegen democratische prijzen iets te drinken of te 

eten. Het gaat meestal om broodjes met worst, spaghetti of pannenkoeken. Iedereen 

wordt schriftelijk uitgenodigd en de meeste ouders gaan daarop in, omdat het er knus 

aan toe gaat en je er ongedwongen een praatje kan slaan met de leerkrachten en de 

andere ouders. 
 

Kerst 
In de school worden nog meer initiatieven genomen rond kerst.  

Zo nodigt de wijkschool de kinderen van de derde kleuterklas uit om kerst te vieren in 

hun school met een heus feestmaal (balletjes in tomatensaus met frietjes) dat 

bekostigd wordt met de opbrengst van de kermis.  
 
Begin schooljaar 
In het begin van het schooljaar trekken we soms (afhankelijk van het weer) met de hele 

lagere school naar zee. 

Dat is een soort leefsleuteldag, maar ook een feest voor elk kind. 

In de voormiddag organiseren we op het strand spelletjes voor alle kinderen, met de 

bedoeling dat ze elkaar beter leren kennen. In de namiddag worden er per klas 

activiteiten ingericht zoals:  

voor het eerste en het tweede leerjaar: zandkastelen bouwen; 

voor het derde leerjaar: het avonturenspeelplein (een speelpleintje midden in de 

kuststad); 

voor het vierde leerjaar: skeeleren op de dijk; 

voor het vijfde leerjaar: gocarten;  

voor het zesde leerjaar: zwemmen.  
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Deze uitstap kost wel 10 euro, maar de kinderen kunnen er hun kansenpas voor 

gebruiken en dan betalen ze maar 2,50 euro. 
 

Projecten 
Ook onze projecten sluiten we af met een feest. Zo werkten we vorig jaar rond ‘Alles 

loopt op wieltjes’. We hadden toen op de speelplaats een waar wieltjespark aangelegd 

met een brandweerauto, een vrachtwagen, een takelwagen, een politieauto, een 

politiemotor, allerlei auto’s, een bestelwagen, fietsen, een autoped, een kruiwagen, een 

rolstoel … 

Daar werden verschillende opdrachten aan gekoppeld. Ook dat was een groot feest! 
 
Bij de eerste communie worden ouders, grootouders, broers en zussen na de 

eucharistieviering op school uitgenodigd voor een receptie. 
 
Op het einde van het zesde leerjaar organiseren we een afsluitingsfeest. Alle ouders, 

grootouders, broers en zussen wordt gevraagd om samen met de leerlingen afscheid te 

nemen met een receptie en een lied. 

Als je de ouders daarvoor aanspreekt, is ook hier de respons hoog. 
 
Met carnaval wordt er een ‘prins’ verkozen en moeten de kinderen samen allerlei 

opdrachten uitvoeren. Op het einde hebben we een dansfeest in de turnzaal. 
 
De leerlingen van het vierde leerjaar gaan naar de molens. De stad Aalst heeft ervoor 

gezorgd dat de kinderen voor 2,50 euro iets mogen kiezen om te eten (bv. oliebollen) en 

5 keer op een molen naar keuze mogen. 
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Sociale gebeurtenis 
Een schoolfeest is een sociale gebeurtenis. Arme gezinnen komen er niet steeds op af 

omdat ze bang zijn uit de toon te vallen. Ze hebben bijvoorbeeld niet zo'n mooie 

kledij, de kinderen hebben thuis niet het gepaste materiaal om aan een 

dansnummertje mee te doen, ze weten niet wat ze moeten vertellen of bij wie ze 

zullen kunnen zitten. Ook financieel kan een schoolfeest voor een arm gezin een 

serieuze aderlating betekenen: een drankje , een hapje, de tombola, het geld voor de 

spelletjes van de Vlaamse kermis of de fancyfair. Met een paar kinderen ben je na 

zo'n uitspa heel wat geld kwijt. Heel wat arme ouders doen veel inspanningen om 'in 

orde' te zijn en te beantwoorden aan de verwachtingen rond een schoolfeest. 

Sommigen denken op die manier de school gunstig te stemmen, want vooral de 

bekommernis om hun kind staat centraal. De effen witte T-shirt of de zwarte 

kousenbroek worden bijvoorbeeld hoe dan ook gekocht, ook als dit extra offers 

vraagt. 

 

Arme gezinnen 
We staan er niet bij stil, maar wat voor anderen feestdagen zijn, kunnen voor arme 

gezinnen pijnlijke momenten zijn. We denken daarbij aan  Sinterklaas, Kerstmis, 

Pasen, carnaval. Kinderen uit arme gezinnen die met Sinterklaas en Pasen weinig 

geschenken krijgen, fantaseren dat ze niet braaf geweest zijn en ontwikkelen zo een 

schuldgevoel. Arme ouders worden in die periode vaak extra geconfronteerd met hun 

arm-zijn. Juist in deze periodes verlopen de betalingen op school soms extra moeilijk. 

In tegenstelling met datgene wat op school gebeurt, gaat de feestdag soms voorbij 

zonder vieren. Communiefeesten krijgen soms een wrange bijsmaak: het kind mag van 

de ouders zijn communie uiteindelijk niet doen omdat de verwachte cheque nog niet is 

toegekomen en geld voor nieuwe kledij is er bijgevolg niet; de ouders zijn boos omdat 

de directie andere ouders heeft gefeliciteerd en niet tot bij hen is gekomen, de 

kinderen vertellen honderduit in de klas over de feestervaringen en Davy zegt 

bedeesd dat hij die dag met zijn ouders en zijn broers en zusjes frietjes is gaan eten 

in het frietkot. 
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Lopke 1ste leerjaar 1.7 

Titel LUIZEN IN DE KLAS 

Verwerking bij verhaal 4: “Dure shampoo” 

Doelen � De kinderen kunnen uitleggen waar luizen vandaan komen. 

� De kinderen kunnen uitspraken in verband met ‘luizen’ correct 

beoordelen. 

� De kinderen kunnen uitleggen hoe luizen te behandelen. 

� De kinderen kunnen het hebben van luizen correct inschatten en 

er respectvol mee omgaan. 

Link met het 

verhaal van Lopke 

Er is een luizenplaag op school. Ook Lopke heeft luizen. 

Klasgenootjes lachen haar uit. De shampoo om grondig te 

behandelen is echter heel duur… 

Benodigdheden Werkblad (in bijlage) : Wat denk jij over luizen? 

Bijlage: Informatie over luizen: leestekst  

Eventueel groene en rode kaartjes 

Eventueel een kopie van het verhaal ‘Dure shampoo’ voor bepaalde 

leerlingen, als differentiatiemateriaal binnen contractwerk. 

Aandachtspunten 

vooraf 

� Indien je werkt met groepjes, maak dan heterogene groepjes, 

met in elke groep een sterkere lezer, zodat elk groepje de 

opdrachten zelfstandig kan vervullen. Je kan ook een oudere 

leerling (tweede leerjaar of 6de leerjaar als er met meter en 

peter wordt gewerkt) inschakelen om een groepje te begeleiden 

� Je kan dit alles ook klassikaal bespreken en van de vragenlijst 

een quizvorm maken 

Verloop 

 

Intro: Het verhaal “Dure shampoo” en motivatie via liedje  

� De kinderen luisteren naar het lied over ‘luizen’. 

Ze vertellen waarover het liedje gaat. 

� Verhaal “Dure shampoo” opnieuw voorlezen of laten lezen als 

uitgangspunt van de activiteit.  

 

Kern 

Activiteit 1: Bespreking van het verhaal 

� Mogelijk hulpvragen: 

o Vertel eens waarover het verhaal gaat 

o Hoe voelt Lopke zich vandaag? 

o Waarom vindt Lopke die dure shampoo belangrijker dan 

fruit? Fruit is toch lekker en gezond! 

o Wat vindt Lopke het ergst aan luizen hebben? 

o Heb jij ook al eens luizen gehad? Hoe was dat voor jou? 

Hoe ben jij er toen vanaf geraakt? 

 

Activiteit 2: Bespreking problematiek van luizen 

� Introductie: Lopke heeft luizen. Op school lachen ze haar 

daarom uit, maar iedereen kan luizen krijgen. Het is belangrijk 

goed te weten wat je er aan kan doen. 

� Wat weten / denken de kinderen over luizen?  

De leerkracht kiest hier welke werkvorm: zelfstandig of quiz 

o Zelfstandig werk:  



©ECEGO-Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs                                                     Activiteitenfiches p.38 

� Laat hen het werkblad invullen (alleen of in groep) 

� Kinderen lezen de achtergrondinformatie en 

corrigeren zichzelf (eventueel met behulp van 

sterkere of ouders lezers) 

o Klassikaal:  maak er een quiz van: 

� Geef de leerlingen een rood en een groen kaartje, 

dat ze kunnen opsteken om hun mening kenbaar te 

maken (groen = juist; rood = fout) 

OF 

� Maak twee velden in de klas: het rode en het 

groene. De leerlingen gaan in het veld staan met de 

juiste kleur: rood = fout, groen = juist 

� Per item wordt er gecorrigeerd. Voor informatie 

zie de bijlage misverstanden over luizen. 

Afsluiting 

Afrondend gesprekje: wat heb je geleerd? 

Bijlagen � Bijlage 1: Wat denk jij over luizen?12 

� Bijlage 2: Misverstand over luizen.13  

 

                                                 
12 http://www.zorg-en-gezondheid.be/luizen.aspx 
13 http://www.zorg-en-gezondheid.be/luizen.aspx 
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Bijlage 1: Wat denk jij over luizen? Juist of fout? 

� Denk goed na. 

� Kleur het vakje groen als de zin volgens jou juist is; kleur het vakje 

rood als het fout is. 

 Juist = groen 

Fout = rood 

1. Niet iedereen kan luizen krijgen; luizen komen 

enkel voor bij kinderen met vuile hoofdjes. 

 

2. Luizen kunnen springen en vliegen.  

3. Kinderen met kort haar hebben geen luizen.  

4. Luizen dragen ziekten over op de mens.  

5. Luizen gaan dood in water of in het zwembad.  

6. Luizen blijven leven zonder mensenbloed.  

7. Luizen kun je krijgen van je huisdier.  

8. Als je luizen hebt, moet je je kleding ontsmetten.  

9. Gewoon kammen kan een luis dodelijk beschadigen.  

 

 

� Lees nu de tekst over luizen.  

� Heb je juist gekleurd? Je kan de kleur aanpassen door het vakje 

met de zin zelf de juiste kleur te geven en een kruis door het 

foutief gekleurde vakje te tekenen. 
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Bijlage 2: Misverstanden over luizen! 

1. Niet iedereen kan luizen krijgen; luizen komen enkel 

voor bij kinderen met vuile hoofdjes. 

Fout. Iedereen kan luizen krijgen.  

Men denkt soms dat luizen enkel voorkomen bij kinderen die 

zich niet verzorgen en bij kinderen uit een minder gegoed 

milieu. Dat klopt niet!  

 

2. Luizen kunnen springen en vliegen. 

Fout. Luizen kunnen enkel kruipen en lopen. Van 

persoon wisselen kan dus enkel door direct en nauw contact 

tussen twee hoofden. Dat gebeurt vooral tijdens het kleden, 

wassen of knuffelen, of wanneer jullie met elkaar spelen.  

Je kunt ook besmet raken door een muts of sjaal te gebruiken 

die een vriendje met luizen net aanhad.   

 

3. Kinderen met kort haar hebben geen luizen. 

Fout. Ook zij kunnen luizen hebben. 

 

4. Luizen dragen ziekten over op de mens. 

Fout. Luizen dragen geen ziekten over op de mens.  
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5. Luizen gaan dood in water of in het zwembad. 

Fout. Luizen gaan niet dood van een douche of een zwempartij. 

Komen luizen in contact met water, dan klampen ze zich vast 

aan het haar en sluiten ze zo de openingen waarlangs ze 

ademen.  

 

6. Luizen blijven leven zonder mensenbloed. 

Fout. Luizen leven maximum 24 tot 48 uur zonder bloed en 

verzwakken heel snel.  

 

7. Luizen kun je krijgen van je huisdier.  

Fout. Hoofdluis komt enkel bij de mens voor. Bij dieren komen 

andere luizen voor die bij ons niet voorkomen.  

 

8. Als je luizen hebt, moet je je kleding ontsmetten. 

Fout. Luizen verlaten niet vrijwillig een hoofd, tenzij bij contact 

met een ander hoofd. Er is dus weinig kans dat je besmet raakt 

via kledij.  

 

9. Gewoon kammen kan een luis dodelijk beschadigen. 

Fout. Luizen die gevangen worden in borstels,kammen,... zijn 

zelden beschadigd en kunnen nog terugkomen als je de 

borstels, kammen,… binnen de 24 uur opnieuw gebruikt. Deel 

dus geen kammen en borstels. Controleer ze voor je ze 

opnieuw gebruikt.  
 



©ECEGO-Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs                                                     Activiteitenfiches p.42 

 

Hier is nog wat informatie over luizen 

 

Luizen hebben is geen probleem! Iedereen kan luizen krijgen. 

Het is dus niet omdat ze op uw hoofdje zitten dat je vuil bent. 

En wist je dat luizen niet alleen bij kinderen voorkomen? Ook je 

mama, papa, oma of opa kunnen luizen hebben. Als hoofden 

tegen elkaar komen, kunnen luizen immers van het ene hoofd 

naar het andere kruipen. 

 

Wat doe je best om ervoor te zorgen dat je geen luizen 

krijgt?  

� geen mutsen en sjaals uitwisselen. 

� geen handdoeken uitwisselen na het zwemmen. 

� jassen niet te dicht tegen elkaar hangen aan de kapstok. 
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Wat moet je zeker doen als je luizen hebt? 

• Waarschuw zo spoedig mogelijk je ouders als je denkt dat je 

luizen hebt.  

 

 

• Waarschuw, als je luizen hebt, je leerkracht, de sportclub en 

iedereen waarmee je gespeeld hebt. Ook je vriendjes, zodat 

ze weten dat ze hun hoofdjes niet tegen het jouwe moeten 

leggen zolang jij luizen hebt. 

• Let goed op of je jeuk hebt, of je iemand bijvoorbeeld veel 

ziet krabben.  

• Sluit geen kinderen met luizen uit! Iedereen kan luizen 

hebben en je kan er zelf niets aan doen! 

• Wees zeker niet beschaamd! Iedereen heeft wel eens luizen. 

Praat er dus over als je zelf luizen hebt of één van je 

klasgenootjes luizen heeft. 
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Lopke 1ste leerjaar 1.8 

Titel GEEN GELD OM ZIEK TE ZIJN 

Verwerking rond armoede en ziek zijn – aansluitend bij verhaal 

4: “Dure shampoo” 

Doelen � De kinderen kunnen uitleggen dat ziek zijn geld kost. 

� De kinderen kunnen de gevolgen voor arme mensen inschatten. 

(Armoede is… geen geld voor medicijnen, niet naar de dokter als 

je ziek bent, geen geld voor een bril als je de letters op bord 

niet goed kan lezen…) 

Link met het 

verhaal van Lopke 

De mama van Lopke heeft geen geld voor de dure shampoo om 

luizen te behandelen, of ze moet er iets anders voor laten (bvb. 

fruit). 

Benodigdheden � Kaartjes met een blij, een neutraal en een verdrietig gezichtje 

(of rode, groene en oranje kaartjes): zie bijlage 1 

� Allerlei tijdschriften 

� Scharen, lijm, flappen papier, kleurpotloden, stiften 

Aandachtspunten 

vooraf 

De collage kan in groepjes gemaakt worden. Deze opdracht kan ook 

in hoeken- of contractwerk worden opgenomen. 

Verloop  

 

 

 

 

 

 

 

Intro: Discussie 

� Op het bord staat geschreven: ‘Ziek zijn kost geld!’. 

� Bespreek met de kinderen: 

o Wie kan dit gezegd hebben? 

o Wat betekent dat? Heb je geld nodig om ziek te zijn? 

(niet om ziek te zijn, maar wel om te genezen!) 

o Kost ‘gezondheid’ veel geld? 
Tip voor de leerkracht 
Denk hierbij ook aan gezonde voeding, sporten, vitaminen, 
verzorgingsproducten,…) 

 

Kern 

Activiteit 1: Een collage rond gezondheid 

� Geef de kinderen de opdracht om in groepjes een collage te 

maken over gezondheid:  
Tip voor de leerkracht 
Je kan er ook voor opteren om twee collages te laten maken: gezond versus 
ongezond. 

 
Tip voor de leerkracht 
Waar er geen foto’s of prenten voorhanden zijn, mag er ook getekend worden. 

 
Tip voor de leerkracht 
Zie deze opdracht heel open en ruim. Laat de kinderen vrij zoeken. 
Als je merkt dat ze te eng werken, probeer het dan in een gesprekje of in een 
‘spiekmoment’ (de lln. mogen gaan ‘spieken’ in andere groepjes, zodat ze ideeën 
krijgen om de opdracht op te lossen…) open te trekken. 

 

o Wat roept ‘gezondheid’ bij hen op? Waaraan denken ze 

als ze het woord ‘gezondheid (gezond zijn…)’ horen? 

o De volgende items kunnen een plaatsje krijgen: 
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� Gezonde voeding (ook fruit) 

� Sport en spel 

� Gezonde tanden (bvb. reclame van tandpasta,…) 

�  Dokter, ziekenhuis 

� Medicijnen 

� Een ‘goede’ woning (voldoende ruim, niet vochtig,…) 

� Een tuin om in te spelen 

� … 

o Geef de kinderen de opdracht  om op hun collage een 

rode kring te trekken rond die dingen die geld kosten en 

een groene kring rond die dingen die erg belangrijk zijn 

voor een goede gezondheid. Laat hen in hun groepje eerst 

overleggen! 

� Bespreking  

o Welke items zijn 2x omcirkeld? 

o Wat kunnen we besluiten? : Gezondheid kost veel geld 

 

Activiteit 2: Stellingenspel14   

Probleemstelling: ‘Arme mensen hebben niet veel geld. Wat nu?’  

 

� Bespreek deze probleemstelling: laat de kinderen vrij reageren 

� Stellingenspel: 

o Nodig de kinderen uit om hun houding t.a.v. enkele 

stellingen weer te geven en te verduidelijken. 

Maak hiervoor gebruik van: 

� de gezichtjes (blij, neutraal, verdrietig) of  

� de kleurenkaartjes (rood = niet akkoord,  groen = 

akkoord, oranje = geen mening (of “ik weet het 

niet…”).  

o Mogelijke stellingen:overloop eerst samen een voorbeeld, 

zodat de kinderen duidelijk weten wat ze moeten doen…: 

� Een kind dat voor zijn verjaardag geen traktatie 

bij heeft, hoeft bij andere verjaardagen ook geen 

snoepjes te krijgen… 

� Arme mensen zijn vuil. 

� Als je weinig geld hebt, mag je geen TV kopen. Je 

moet je geld gebruiken om veel fruit en verse 

groenten te kopen. Dat is gezond! 

� Mensen die weinig geld hebben, moeten gratis naar 

de dokter en de tandarts kunnen gaan. 

� Kinderen uit een arm gezin zouden op school gratis 

warm eten moeten krijgen. 

o Verloop van het stellingenspel: 

� De leerkracht leest een stelling voor. 

                                                 
14 Welzijnszorg.(2006) ‘Niemand uitgesloten? Solidariteitsproject 2006 voor de basisschool’. Antwerpen: 

Kipdorp.   
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� De kinderen steken een gezichtje of een gekleurd 

kaartje op dat aangeeft hoe zij over de uitspraak 

denken. 

� Gesprek waarin de kinderen aangeven waarom ze 

er zus of zo over denken. 

� Er mag nog veranderd worden van kleur of 

gezichtje als ze kunnen vertellen waarom. 

 

Algemeen besluit 

� Het is voor arme mensen niet gemakkelijk om ‘gezond’ te leven 

en dat heeft heel wat nare gevolgen. 

� Bijvoorbeeld:  

o Vaak ziek →niet naar school → achterstand, slechte 

punten 

o Vaak ziek → niet kunnen gaan werken → werk verliezen 

o Doktershulp nodig → kost geld en dat is er niet → nog 

zieker 

o Veel ziek → werk verloren → geen inkomen, geen geld → 

geen goed huis → niet gezond, nog meer ziek →…   

Een kring waar je zomaar niet uitgeraakt  … 

 

Afsluiting 

Armoede is… (arm zijn is…) 

� Kunnen we ook na deze activiteit onze zin ‘Arm zijn is…’ verder 

aanvullen?  

� De leerlingen zoeken voorbeelden in het luik gezondheid.   

Bijlage Bijlage: Gezichtjes zie 1.4 

 



©ECEGO-Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs                                                     Activiteitenfiches p.47 

  
Lopke 1ste leerjaar 1.9 

Titel SCHOOL …. MET ONGELIJKE KANSEN AAN DE START 

Armoede en onderwijs – verwerking bij verhaal 5: ‘Lopkes 

vertelbeurt’.  

Doelen � De kinderen kunnen vragen in verband met het verhaal 

beantwoorden. 

� De kinderen ervaren dat kinderen in armoede minder materiaal 

hebben en daardoor soms minder kansen krijgen. 

Link met het 

verhaal van Lopke 

Lopke moet vooraan in de klas vertellen over haar lievelingsdier. 

Lopke heeft er een hekel aan: zij heeft geen dikke boeken met 

mooie prenten, zij kan geen mooie foto’s afprinten,… 

Benodigdheden 

 

� Eventueel een kopie van het verhaal voor bepaalde leerlingen , als 

differentiatiemateriaal binnen contractwerk. 

� Elk kind heeft een tekening. 

� 5 Gelijkaardige doosjes (Bijvoorbeeld sigarenkistjes) 

o Doos 1 bevat een ruime waaier aan tekenmateriaal: stiften, 

wasco’s, ‘nieuwe’ kleurpotloden in een ruim kleurengamma, 

gom, slijper, watjes om kleuren uit te wrijven,… 

o Doos 2 bevat ook nog heel wat materiaal, maar geen slijper 

en geen gom. 

o Doos 3 bevat enkel stiften in een beperkt aantal kleuren 

en kleurpotloden (gewoon kleurenpalet). 

o Doos 4 bevat enkel stiften (maar wel heel wat kleuren). 

o Doos 5 bevat enkel stompjes van kleurpotloden en dit in 

een beperkt aantal kleuren. 

Verloop  

 

 

 

 

 

 

 

Intro: Het verhaal “Lopkes vertelbeurt” 

� Verhaal “Lopkes vertelbeurt” opnieuw voorlezen of laten lezen als 

uitgangspunt van de activiteit 

� Bespreking van de inhoud van het kortverhaal (soort 

kringgesprek) 

� Mogelijke hulpvragen: 

o Waarover gaat het verhaal? 

o Wat vind je fijn in het verhaal? 

o Wat vind je niet fijn in het verhaal? 

o Waarom haat Lopke vertelbeurten voor de klas?  

o Hoe vind jij het om voor de klas te vertellen? 

o Hoe zou Lopke zich voelen als… 

� de juf vertelt dat iedereen over zijn lievelingsdier 

moet vertellen voor de klas? 

� Max zegt dat Lopke over haar luizen kan vertellen? 

� de juf knipoogt en haar duim in de lucht steekt? 

� Max fier vertelt dat zijn Frodo een 

spiksplinternieuw hok heeft? 

� … 
Tip voor de leerkracht 
Je kan hierbij de gevoelskaartjes (gezichtjes) of de zelfgemaakte 
gevoelsmeters gebruiken. 
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Tip voor de leerkracht 
Het is belangrijk dat kinderen voeling krijgen met eigen gevoelens en zich 
kunnen inleven in de gevoelens van anderen, omdat dit de basis is van sociale 
competentie. Pas als je je kan inleven in wat een ander denkt, wil en voel, kan je 
daar in jouw gedrag ook rekening mee houden. 

 

Kern 

Activiteit: Ervaringsoefening 

Armoede en onderwijs: met ongelijke kansen aan de start!   

� Ervaringsoefening: 
Tip voor de leerkracht 
Ervaringsoefening in groepjes: kinderen ervaren aan den lijve wat het betekent 
om met minder materiaal eenzelfde opdracht te moeten uitvoeren. Gevoelens 
als oneerlijk, uitgesloten, jaloers kunnen, mogen en moeten hier aan bod komen. 
Deze gevoelens zijn uitgangspunt van de bespreking achteraf en staan centraal 
in deze activiteit. 

 

o De leerlingen worden in groepjes verdeeld. 

o Elk groepje zit rond een tafel (of enkele gegroepeerde 

banken), met een doos, gevuld met tekengerei. Van buiten 

zijn de dozen identiek, maar binnenin is er een groot 

verschil. Eén groepje heeft verschillende soorten 

tekengerei: stiften, wasco’s, kleurpotloden in alle mogelijke 

kleuren, een gom, een slijper, watjes om kleuren uit te 

wrijven,… De andere dozen bevatten steeds minder. Het 

laatste groepje krijgt enkel een doos met kleine en 

gebroken kleurpotloodjes, zonder gom, zonder slijper,… en 

beperkt qua kleurenpalet.  

o Elk kind krijgt een tekening om te kleuren, zo mooi 

mogelijk.  Ze mogen enkel het tekenmateriaal gebruiken 

dat in hun groepje beschikbaar is (de doos). 

 
Tip voor de leerkracht 
Houd er in de groepsindeling rekening mee welke kinderen in het groepje komen 
waar bijna geen materiaal voorhanden is. Zorg ervoor dat kansarme kinderen 
hier niet nog eens met hun neus op de feiten gedrukt worden. Als er kinderen in 
de klas zijn die weinig begrip hebben voor iemand in kansarmoede, kan het goed 
zijn deze kinderen te laten ervaren wat het is. Dat geeft dan heel wat 
gespreksstof voor de bespreking achteraf. 

 

� Nabespreking:Voorzie hiervoor voldoende tijd! 

o Ga met de kinderen in een kring zitten. 

o Al de tekeningen worden in het midden gelegd. 

o Laat de kinderen er de mooiste tekeningen uitkiezen. Als 
je mondige kinderen hebt, zal je hier al reactie krijgen. 
Laat die reacties maar even komen, dan dringt de 
boodschap achteraf vaak beter door…; komt er geen 
reactie, lok dan zelf reactie uit… 

o De volgende vragen kunnen een aanzet tot gesprek zijn: 
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� Vond je het een eerlijke opdracht? Waarom wel of 

niet? 

� Wie was er bevoordeeld? 

� Wat was volgens jou nodig om de mooiste tekening 

te kunnen maken? 
Tip voor de leerkracht 
Je kan ook mooie tekeningen hebben die gemaakt zijn met weinig materiaal. 
Vestig hier de aandacht op. Kinderen en mensen kunnen ook heel creatief en 
inventief zijn met weinig materiaal! 

 

� Zie je een verband tussen deze opdracht en het 

verhaal van Lopke? 

 

Afsluiting 

Armoede is… (arm zijn is…) 

� Help de kinderen om vanuit de ervaring en hun beleving hier rond 

tot aanvullingen te komen binnen het thema ‘armoede en 

onderwijs’.  

o Voorbeeld: Armoede is…  geen goed tekengerei hebben, 

geen slijper hebben om je potloden te scherpen, … 

� Ook vanuit het verhaal van Lopke zelf kunnen elementen gebruikt 

worden. 
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Lopke 1ste leerjaar 1.10 

Titel GEEN GELD, GEEN LEUKE DINGEN…. 

Armoede en vrije tijd – Verwerking bij verhaal 6: “In de 

opvang” 

Doelen �  De kinderen kunnen uitleggen dat weinig geld veel gevolgen 

heeft, onder andere naar ontspanning en vrije tijd toe.  

� De kinderen leven zich in in wat gehandicapt zijn betekent 

Link met het 

verhaal van Lopke 

Lopke moet in de opvang blijven, maar dat vindt ze helemaal niet 

erg! Ze kan er spelletjes spelen, krijgt er limonade en een koek, 

mag er naar dvd’s kijken,… allemaal dingen die ze thuis niet kan… 

Benodigdheden 

 

� Eventueel de tekst van dit hoofdstuk, als 

differentiatiemateriaal in contractwerk.  

� Gevoelsmeters (zie fiches 1.5 en 1.6) 

� Materiaal voor het ervaringsspel: blinddoeken, touw,… 

Verloop  

 

 

 

 

 

 

Intro: Het verhaal “In de opvang” 

� Verhaal “In de opvang” opnieuw voorlezen of laten lezen als 

uitgangspunt van de activiteit. 

� Vertel eens waarover dit verhaal gaat… 
 

Kern 

Activiteit 1: Stilstaan bij de gevoelens van Lopke.  

� De gevoelens die in het verhaal voorkomen worden besproken. 

o Ook bij dit verhaal kunnen we de gevoelsmeter gebruiken  

o Overloop samen met de leerlingen de gevoelsmeter. 

o  Laat ze bij elk gevoel zoeken naar concrete voorbeelden 

uit het verhaal. 

o Er kan discussie ontstaan. 

� Hoe voelt Lopke zich als mama en papa ruzie 

hebben? Voor het ene kind zal dat verdrietig zijn, 

een ander zegt misschien bang.  Dit kan en mag! 
Tip voor de leerkracht 
Deze discussies zijn juist heel waardevol opdat kinderen beseffen dat een 
ander eenzelfde gebeuren anders kan beleven. 

 

o Vraag aan de kinderen of ze bij dit verhaal misschien nog 

een gevoel willen toevoegen, eentje dat nog niet op de 

gevoelsmeter staat, bijvoorbeeld ‘jaloers’. 

Hier kan je zien welke kinderen al toe zijn aan een 
ruimere differentiatie in het benoemen van gevoelens. 
 

Activiteit 2: Bespreking van de inhoud van het verhaal. 

� Mogelijke hulpvragen: 

o Waarom is Lopke soms jaloers op Tamara? 

Ben jij ook al eens jaloers geweest? Waarom? Wat doe je 

dan? 

o Waarom vindt Lopke de nabewaking leuk? Blijf jij graag in 

de opvang? Waarom wel of niet? 

o Wat mist Lopke thuis?  
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Tip voor de leerkracht 
Denk hierbij niet enkel aan de materiële aspecten zoals een video, DVD, maar 
ook aan het immateriële, zoals de gezelligheid van het samen in de zetel zitten 
en te genieten… 

 

o Waarom is mama boos als papa nog geen werk heeft? Als 

papa werk zou hebben, zou dan alles opgelost zijn?  
Tip voor de leerkracht 
Je kan hier met de kinderen op een heel eenvoudige manier de kringloop van 
de armoede opbouwen, te beginnen bij ‘geen werk’. Papa heeft geen werk. Wat 
betekent dat? Geen inkomen, geen geld. Indien geen geld, dan… een goedkope 
woning, geen geld voor gezondheid,… Gevolg: vlug ziek. Veel ziek  → weinig 
naar school → geen diploma → geen goed werk → een laag inkomen → geen 
geld om…) 

 

� Besluit: kinderen die in armoede leven, moeten thuis heel wat 

missen: geen leuke hebbedingetjes, geen computer, geen video 

of DVD, soms zelfs geen TV,… Maar ze moeten ook vaak een 

blije mama en papa missen: mama en papa hebben zorgen (niet 

genoeg geld, rekeningen die niet betaald kunnen worden met alle 

druk vandien, …). 
 
Activiteit 3: Ervaringsoefening rond het hebben van een 

handicap 

� Situatieschets 

In het verhaaltje maken we ook kennis met Tamara. Wat weet je 

over haar? 

Lopke is bevriend met Tamara. Ook Tamara krijgt niet altijd 

dezelfde kansen als andere kinderen. Bij Tamara is dat omdat ze 

een handicap heeft.  

� Oefening 

Wat het betekent om te leven met een handicap kan je de 

leerlingen even laten ervaren door samen enkele kringspelen te 

doen.  
Tip voor de leerkracht 
Houd rekening met de regels die in de school gelden. Laat geen opdrachten 
uitvoeren die enig gevaar kunnen opleveren of waarvoor kinderen angsten 
hebben.  
Een blinddoek omdoen kan zeer beangstigend zijn: een donkere zonnebril kan 
een alternatief zijn. Sjaaltjes luchtig rond doen zodat ze onmiddellijk lossen: 
kinderen mogen niet vallen! Je kan de voeten ook gewoon samenhouden. 

 
Tip voor de leerkracht 
Indien er een leerling met een handicap in de klas zit, kan je ook eerst deze 
leerling ervaringen laten vertellen. Afhankelijk van het kind en zijn/haar 
problematiek kan je dit opentrekken en het kind echt laten vertellen over de 
eigen handicap, of kan je het beperken tot de thematiek van spelen op de 
speelplaats.  
Ervaring leert ons dat kinderen vaak blij zijn dat ze de kans krijgen om – 
eventueel mits extra voorbereiding en ondersteuning – over hun situatie te 
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vertellen en aan te geven wat ze leuk/niet leuk vinden.  
Ga het onderwerp zeker niet uit de weg: ze worden dagelijks met hun handicap 
geconfronteerd en botsen dikwijls op opmerkingen, pesterijen, onbegrip, … Als 
leerlingen zelf – al is het speels – kunnen ervaren wat het is om een handicap 
te hebben en wat daar heel concrete gevolgen van zijn, bijvoorbeeld bij het 
spelen, dan groeit er veel meer begrip voor de situatie van de ander en gaan ze 
in hun eigen gedrag vaak ook veel meer rekening houden met die ander 

 

o Hierbij geef je enkele kinderen ‘een handicap’. Zo krijgt 

er iemand een blinddoek om; iemand anders kan maar op 

één been lopen en moet hinken; bij nog een ander kind 

worden de voeten samengebonden met een sjaaltje; een 

ander kind krijgt een arm in een draagdoek,… 

o Denk aan spelletjes zoals ‘Schipper mag ik overvaren…?’, 

zakdoek leggen, vlaggenspel, Chinese voetbal,…  

o Laat telkens andere leerlingen een handicap hebben, 

zodat ze allemaal een ervaring opdoen. 

� Voorzie na het ervaringsspel  voldoende tijd om de ervaringen te 

laten verwoorden en  bespreken.  

o Laat de kinderen eerst vrij reageren. Daarna kan je 

enkele gerichte vragen stellen om wat meer diepgang in 

het gesprek te krijgen: 

� Wat vond je leuk aan de spelletjes? 

� Wat vond je niet leuk? Waar had dat mee te 

maken? 

� Hoe voelde je je tijdens het spel? 

� Hoe zou je het vinden als je elke speeltijd met die 

handicap op de speelplaats zou moeten gaan 

spelen? 

� Werd er rekening gehouden met je probleem? 

� Waren er kinderen die je hielpen? 

� Stel dat er morgen een kind met een handicap in 

onze klas zou komen. Wat zou je doen? 

� … 

Afsluiting 

Armoede is… (arm zijn is…) 

� Kunnen we ook na deze activiteit onze zin ‘Arm zijn is…’ verder 

aanvullen?  

� De leerlingen zoeken voorbeelden in het luik vrije tijd.   
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Lopke 1ste leerjaar 1.11 

Titel DE KRINGWINKEL  

Verwerking bij verhaal 7:“carnaval”  

Doelen � De kinderen kunnen de vragen in verband met het verhaal 

oplossen. 

� De kinderen kunnen vertellen hoe de kringwinkel werkt  

OF 

� De kinderen kunnen uitleggen hoe organisaties werken die 

tweedehandskleding verzamelen voor het goede doel. 

� De kinderen showen eigen gemaakte kleren. 

Link met het 

verhaal van Lopke 

Op school wordt carnaval gevierd en Lopke zou graag als Peter Pan 

verkleed gaan. Maar zo’n kostuum kost veel geld en dat heeft de 

mama van Lopke niet. Gelukkig weet oma Wiske raad: in een 

kringwinkel kan je alles vinden wat je zoekt, voor een heel lage 

prijs… 

Benodigdheden � Eventueel de tekst van dit hoofdstuk, als differentiatiemateriaal 

in contractwerk.  

� Vragen inhoud tekst: zie werkblad  

� Oude kleding voor een ‘kringloopmodeshow’ 

� Eventueel tekening van Peter Pan om in te kleuren. 

Aandachtspunten 

vooraf 

� In de fiches van het tweede leerjaar is er een bezoek aan de 

kringwinkel voorzien. Je kan uiteraard afspraken maken om dit 

met het eerste leerjaar te doen, of samen met het tweede 

leerjaar. 

� Je kan in school een inzamelactie voor tweedehandskledij 

organiseren, zodat je deze kledij kan meegeven aan de 

desbetreffende organisatie. Zo’n actie maakt alles voor de 

kinderen veel concreter.  We hebben dan wel geen kringwinkel, 

maar slagen er ook in de kring rond te maken door kledij niet weg 

te gooien, maar opnieuw in gebruik te nemen. 

Verloop  Intro:  Motivatie en het verhaal “Carnaval”  

� Er hangen enkele prenten van figuren op het bord zoals Peter Pan, 

Mega Mindy, een prinses, …. 

o De kinderen kijken even of ze de figuren herkennen 

o Leerkracht vraagt in wie ze zich zouden willen verkleden 

bij carnaval. 

� De leerkracht geeft volgende mogelijke vragen: klassikaal 

mondeling of met een werkblad in contractwerk of groepswerk: 

o Zou jij in dit verhaal graag Lopke zijn? Waarom wel of 

niet? 

o Wie zorgt er voor het kostuum van Lopke?  

o Waar komt het vandaan? 

o Wat is er speciaal aan zo’n winkel? 

o Vind je het een goed idee om daar het kostuum van Lopke 

te kopen? Waarom wel of niet? 

o Waar haal jij je verkleedkleren? 

o Vind je het belangrijk dat de kleren voor carnaval gekocht 

worden?  
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Kern 

Activiteit 1: Informatie over een kringwinkel 

� Leerkracht toont een prent van een kring(loop)winkel.  

� Vraagt aan de kinderen wat ze zelf al weten over een kringwinkel 

(kringloopwinkel). Kennen ze een kringwinkel? Wie is er al eens 

geweest? Ga je er graag winkelen? Waarom wel of niet?... 

� Je kan een medewerker van een kringwinkel uitnodigen in de klas. 

De kinderen kunnen dan vragen stellen over de werking van een 

kringwinkel. 
Tip voor de leerkracht 
Bereid dit op voorhand goed voor: Met welke vragen zitten kinderen?  Spreek 
duidelijk af wie wat vraagt en wie het antwoord kort noteert. 

   OF 

� Een andere mogelijkheid is dat je een vrijwilliger van een of 

andere  organisatie die 2de handskledij verzamelt voor een goed 

doel uitnodigt (mensen helpen mensen, Oostpriesterhulp, 

plaatselijke missiekernen,…) om te komen vertellen over hun 

werking.  

 

Activiteit 2: Nieuwe kleren maken van lappen stof en oude kleren 

� Laat de kinderen oude kleren meebrengen waarop geschilderd mag 

worden, die mogen verknipt worden,… 

 

Afsluiting 

Modeshow met lappen stof en oude kleren 

� Steek met de leerlingen een modeshow in mekaar.  
Tip voor de leerkracht 
Spreek met de kinderen af of jullie rond een bepaald thema werken, of net ‘alle’ 
kledij showen.  
Vraag eventueel hulp aan handige ouders, grootouders.  
Je kan ook klasdoorbrekend werken. 

 

� Maak de volgende afspraken voor de taakverdeling: 

o Wie presenteert de show? 

o Wie zijn de mannequins?  

o Hoe bouwen we de catwalk op?  

o Wie nodigen we uit om naar onze modeshow te komen 

kijken?... 
Tip voor de leerkracht 
Het is belangrijk er oog voor te hebben dat alles wat de kinderen bijhebben 
goed is en dat alles creatief kan verwerkt worden. 
Elk kind met zijn eigen talenten laten meedraaien ook wat betreft de 
taakverdeling. 

� Bespreek de show. 

Bijlage Bijlage: Vragen bij de tekst 
Noot: De kringwinkels zijn de kringloopwinkels nieuwe stijl. Voor de klant betekent ‘De Kringwinkel’ een 

extra garantie op kwaliteit. Alle kringwinkels hanteren immers dezelfde waarden en leggen zichzelf normen 

op. Dat gaat van winkelinrichting, service bij verkoop, klantvriendelijkheid, … tot de kwaliteit van de 

goederen zelf. 

In de teksten van de kringwinkels en kringloopcentra worden de twee woorden nog door elkaar gebruikt.



©ECEGO-Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs                                                     Activiteitenfiches p.55 

Bijlage: Vragen bij verhaal ‘Carnaval’ 

1. Zou jij in dit verhaal graag Lopke zijn? Waarom wel of niet? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
 

2. Wie zorgt er voor het kostuum van Lopke?  

Waar komt het vandaan? 

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................  
 

3. Wat is er speciaal aan zo’n winkel? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4. Vind je het een goed idee om daar het kostuum van Lopke te 

kopen? Waarom wel of niet? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
 

 

5. Aan de achterzijde mag je Lopke tekenen in haar Peter 

Pankostuum. 
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Lopke 1ste leerjaar 1.12 

Titel LOPKE CREATIEF   

Doelen De kinderen verwerken het verhaal van Lopke op een creatieve 

manier.  

Link met het 

verhaal van Lopke 

Deze activiteit is gericht op het creatief verwerken van het verhaal 

van Lopke, na uitgebreide bespreking en verwerking van alle 

kortverhalen. 

Benodigdheden � Werkblad 1 als er in groepjes of met een contract gewerkt wordt 

� Verschillende soorten muziek voor activiteit 3 

� Eventueel muziekinstrumentjes (ook voor activiteit 3) 

� Materiaal voor het kunstwerk (zie activiteit 4) 

Aandachtspunten 

vooraf 

Deze opdrachten kunnen klassikaal, in groepjes, of in contractwerk 

verwerkt worden. Mengvormen zijn ook mogelijk.  

Verloop   Intro 

� Leerkracht geeft de verhalen van Lopke of zorgt ervoor dat elk 

kind de verhaaltjes heeft. 

� Leerkracht heeft verschillende verwerkingsmogelijkheden op het 

bord in kolommen staan. 

� De kinderen kiezen ervoor om ofwel klassikaal met iets aan de 

slag te gaan, of een keuze te maken in verschillende hoeken of 

� ….. 

 

Mogelijkheden zijn:  

- Het maken van een omslag 

- Het maken van een stripverhaal 

- Je kan ook variaties inbouwen: kinderen kunnen een 

‘reuzenkijkboek’ (van méér dan 1 meter) of een piepklein boekje 

(maximaal 5 cm groot) maken, of een 

schilderijententoonstelling inrichten of een vernissage van het 

boek organiseren ... 

- Passende muziek zoeken 

- Een kunstwerk maken van Lopke…. 

 

Kern 

Activiteit 1: Een nieuwe omslag voor het verhaal15  

� Maak een nieuwe omslag voor het verhaal waarin je uitdrukt wat 

jou het meest raakt in het verhaal.. 

o Denk vooraf goed na over o.m. de volgende vragen:  

� Wie en/of wat moet er zeker getekend worden? 

� Welke kleuren ga je gebruiken? 

� Bedenk je zelf een nieuwe titel? 

o Laat de kinderen tekenen, schilderen, of een collage 

maken: De kinderen kunnen de omslag maken door prenten 

te zoeken in tijdschriften om daarmee het verhaal van 

                                                 
15 Depondt, L. ( 2000). Zwarte dingen op papier tot leven laten komen. Werkvormen voor literatuurateliers. 

Themanummer Atelierwerk.  Ego/Echo, 4 (4), 12-15 
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Lopke uit te beelden,  

� Bespreek de resultaten. Wat zijn originele vondsten? Wat drukt 

de kern van de tekst goed uit? 

 

Activiteit 2: Het hele verhaal in beeld: de tekst van het gehele 

verhaal  ‘samenvatten’ in enkele tekeningen 

� Verdeel de klas in 7 groepen. 

� Elk groepje krijgt één kortverhaal toegewezen  

o Elk groepje zorgt voor een passende tekening waarin de 

kern van dat verhaal naar voren komt.  

o Op deze manier wordt het hele verhaal afgebeeld en 

voorgesteld.  

� Laat de kinderen aan de hand van de tekeningen het hele verhaal 

navertellen. 
Tip voor de leerkracht 
Als deze activiteit in hoekenwerk zit , moeten de kinderen in eigen groep de 7 
verhaaltjes doen, met een goede taakverdeling. 

 

� Nabespreking van het geleverde werk 

 

Activiteit 3: Passende muziek zoeken 

� Laat enkele stukjes muziek met elk een eigen sfeer en gevoel 

horen. Zorg ervoor dat bv. bij een ‘angstige’ tekst zowel trage, 

‘spannende’ muziek te horen is als muziek met veel getrommel en 

gedruis. 

� Je kan het verhaal hiervoor opnieuw opdelen in de verschillende 

kortverhalen . 

o Vraag de kinderen welk muziekje het best bij de 

tekst past.  

� Een andere mogelijkheid bestaat erin de kinderen (in kleine 

groepjes) met instrumenten zelf een kort muziekstukje te laten 

maken.  

o Je kan ze meteen laten improviseren of  

o Je geeft hen voorbereidingstijd vóór het toonmoment. 

 

Activiteit 4: Een kunstwerk van Lopke maken 

� Laat de leerlingen in groepjes werken 

o Laat hen onder elkaar overleggen hoe ze Lopke gaan 

afbeelden: welk beeld hebben ze van Lopke?  

o Dit kan met restjes stof, krantenpapier, tijdschriften, 

klei, papier maché, kippengaas, eierdozen, …. 
Tip voor de leerkracht 

Je kan de kinderen  – als ze klaar zijn – vragen iets aan hun werkstuk 
toe te voegen waarmee ze aangeven hoe zij kunnen meehelpen om Lopke 
gelukkig te maken. Bijvoorbeeld vrienden om haar heen  

 

� Laat de groepjes hun werkstukken voorstellen aan elkaar. 

Bijlage Bijlage: Een nieuwe omslag voor het verhaal 
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Bijlage: Een nieuwe omslag voor het verhaal 

1. Wat raakt jou het meest in dit verhaal? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

2. Maak een nieuwe omslag voor het verhaal waarin je dit stukje uit 

het verhaal afbeeldt. 

Je kan tekenen, schilderen, een collage maken met prenten,…  

 

Denk vooraf goed na over de volgende vragen: 

 

� Wie en/of wat moet er zeker getekend worden? 

� Welke kleuren ga je gebruiken? 

� Bedenk je zelf een nieuwe titel? 

 

 



©ECEGO-Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs                                                     Activiteitenfiches p.59 

 
Lopke 1ste leerjaar 1.13 – 2.11 

Titel LOPKE EVALUATIE 

Doelen � De kinderen bundelen de informatie van Lopke die voor hen 

bijgebleven is.  

� Evaluatie van het werken rond Lopke  

Benodigdheden Het wensenboek, de slogans over ‘Armoede is …’ 

Verloop 

 

Intro 

De kinderen nemen het wensenboek, de slogans, hun eigen 

verzamelmap rond Lopke . 

 

Kern 

Activiteit: Een catalogus16, een doos, een schatkist … maken voor 

Lopke 

� Maak (samen) een catalogus, …. over waar je de voorbije periode 

rond werkte.  

o Je kan ook elk kind de opdracht geven één iets uit hun map 

rond Lopke te selecteren voor de catalogus.  

Belangrijk is wel dat de leerlingen iets kunnen vertellen bij 

hun selectie.  

De leerlingen kunnen ook een tekst, tekening, foto, een 

weergave van gevoelens, gedicht,… maken.  

o Bundel nadien alle pagina’s en maak een mooi ontwerp voor de 

kaft.  

 

Afsluiting;  Evaluatie 

� Laat de kinderen het evaluatieblad van Lopke invullen.  
� Je kan er achteraf een kring aan koppelen. 

Bijlage Bijlage: Evaluatieblad Lopke 
 

                                                 
16 Saey, P. & Van Eeckhaut, M. (2005). Dubbel focussen. Canon Cultuurcel. 

http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/223.pdf 
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Bijlage: Evaluatie Lopke 

 

Schrijf in de tekening van Lopke wat je fijn vond. Schrijf buiten 

de tekening links wat je het minst fijn vond. Schrijf buiten de 

tekening rechts wat je echt hebt bijgeleerd.  


