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1 Hallo! 

 

‘O, neen!’ jammert papa. 

Hij kijkt met kwade ogen naar zijn gsm. 

‘Dat ding doet het niet meer! 

Ik moet er zo vlug mogelijk een nieuwe!’ 

 

‘Nee hoor!’ oppert mama. 

‘Weet je hoeveel een gsm kost? 

We hebben amper genoeg om eten te kopen.’ 

 

Papa kijkt sip naar de grond. 

‘Ik kan niet zonder!’ probeert hij nog. 

Maar mama laat zich niet ompraten. 

‘Nee en nog eens nee!’ roept ze. 

 

Papa geeft zijn kapotte gsm aan Lopke. 

‘Hier! Die is voor jou! Ik kan er toch niets meer mee doen.’ 

 

‘Jee! Een gsm! Helemaal voor mij?’ zingt Lopke. 

Oké! Het toestel is dan wel stuk. 

Maar het is een prima speelgoedje. 

 

Lopke drukt op de toetsen. 

Ze wacht even. 

‘Hallo! Dag oma Wiske!’ tatert ze vrolijk. 

Stilte. 

‘Ja! Met mij is alles goed.’ 

Stilte. 

‘Ja, we komen vlug eens op bezoek!’ 

Stilte. 

‘Morgen zullen we …’ 

 

Maar daar gáát haar gsm. 

Kevin heeft hem uit Lopkes handen gerukt. 

‘Hallo oma!’ roept Kevin. 

‘Hallo oma!’ probeert hij nog eens. 
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‘Hallo! Hallo?’ 

Waarom antwoordt oma niet? 

Kevin begrijpt er niets van. 
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2 Lekker eten 

 

‘Vertel eens: wat hebben jullie gisteren gegeten?’ 

De juf kijkt de kinderen nieuwsgierig aan. 

 

Jonas heeft vis gegeten. Dat vond hij niet zo lekker. 

Hamid kreeg balletjes van lamsvlees voorgeschoteld. Njam! 

Dolores stoeft met de paëlla die haar papa gekookt heeft. Heerlijk! 

Sjana met de pizza die thuis werd geleverd. Zalig! 

 

‘En jij, Lopke?‘ Wat heb jij gegeten?’ vraagt de juf stil. 

Stil! Heel stil! Net alsof ze het niet durft te vragen. 

 

Tja, wat heeft Lopke gisteren gegeten? 

’s Middags twee boterhammen met choco. 

En ’s avonds verloren brood: oud brood gebakken in geklutste eieren 

en suiker. Best lekker. 

Maar...  dat kan ze toch niet zeggen? 

 

‘We zijn gisterenavond naar een restaurant gaan eten. Ik heb kip en 

frietjes en appelmoes gekozen met een groot glas fruitsap. En dan 

nog een ijsje!’ hoort Lopke zichzelf zeggen. 

 

De andere kinderen kijken verbaasd. En dan begint er één te lachen. 

En dan nog één. En nog één. ‘Wat zit je daar te liegen!’ vertellen hun 

ogen.  

Sjana schuift wat dichter naar Lopke. Sjana lacht niet. 

Ze neemt de hand van Lopke vast. 

Vindt Sjana haar lief? 
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3 Naar de Aldi 

 

‘Kijk mama! Er zijn strips van Suske en Wiske te koop in de Aldi!’ 

roept Lopke. 

‘Ze kosten maar 2 euro!’ voegt ze eraan toe. 

Lopke is gek op Suske en Wiske. 

Ze kan de tekst wel niet helemaal lezen. 

Maar ze vindt de tekeningen zo mooi. 

 

Ze zou zelf graag wel eens Wiske willen zijn. 

Nee, niet oma Wiske, natuurlijk. 

Die is wel heel lief. 

Oma Wiske is een dikke vriendin! 

 

Wiske van de stripverhalen. 

Die zou ze willen zijn. 

Die beleeft altijd boeiende avonturen. 

En altijd loopt het goed af.  

Dié Wiske is haar heldin! 

 

‘Is de nieuwe folder van de Aldi er?’ antwoordt mama. 

‘Eens kijken wat deze week goedkoop is!’ 

Mama bladert de folder door. 

 ‘Aha! De spaghetti is deze week in reclame: drie pakken voor de prijs 

van twee! Die gaan we halen!’ 

 

Kevin komt er ook bij. Hij draait een blad van de folder om. 

Daar staat het speelgoed. 

‘Ik wil dit!’ zeurt hij.  

Hij wijst naar houten blokjes en diertjes: een heuse kinderboerderij. 

 

Mama zegt niets. Natuurlijk zou ze Lopke graag een strip gunnen.  

En de kinderboerderij is ook niet echt duur.  

Maar daar is nu geen geld voor. 

 

Lopke bladert verder in de folder. 

‘Waw! Er zijn ook gsm’s in reclame!’ roept ze. 

‘Ze kosten maar 45 euro! 
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Papa zal blij zijn!’ 

 

Mama antwoordt niet. 

Ze denkt na. 

En dan zegt ze: ‘Wij gaan morgennamiddag met zijn tweeën naar de 

Aldi.’ 

 

Lopke weet wat dat betekent: een heel eind fietsen. 

 

Maar ze pruttelt niet tegen. 

Want ook al is het een heel eind ver, ze rijdt graag met de fiets. 

En in de Aldi valt er altijd wel iets te beleven. 
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4 Naar de bib 

 

Woensdagochtend.  

De kinderen zitten in de kring. 

‘Vandaag gaan we naar de bib.’ kondigt de juf aan. 

‘Wie van jullie is daar al eerder geweest?’ 

 

Bijna alle kinderen steken hun hand in de lucht? 

Lopke niet. 

Want ze is nog nooit naar de bib gegaan. 

‘Veel te ver!’ vindt mama. 

‘En wat heb je aan boeken? Je kan toch alles zien op teevee!’ 

 

De deur van de bib gaat helemaal vanzelf open. 

‘Rustig kinderen! Rustig!’ probeert de juf nog. 

Maar de meeste kinderen rennen meteen tussen de rekken van de 

bib. 

 

Lopke niet. 

Ze weet niet goed hoe het hier gaat. 

Wat mag hier? 

En... hoeveel kosten die boeken? 

 

‘Zullen we samen een boek voor je zoeken?’ 

Een meneer kijkt haar aan! 

Hij lacht zijn tanden bloot. 

 

‘Maar... ik heb geen geld bij.’ fluistert Lopke. 

‘Dat hoeft toch niet.’ antwoordt de meneeer. 

‘Alles is hier gratis.’ 

 

De meneer stapt met Lopke door de rekken. 

‘Hier staan boeken met verhalen. 

Hier vind je prentenboeken. 

En hier boeken over...’ 

 

Lopke luistert niet meer. 

Want plots staat ze voor een bord kip met frietjes. 
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Niet écht natuurlijk. 

Nee, de kip en frietjes staan op de kaft van een boek. 

Maar het lijkt wel echt! 

 

‘Als ik groot ben, word ik kokkin!’ hoort Lopke zich plots zeggen. 

‘Dat is een goed idee!’ antwoordt de meneer. 

‘En kijk eens hoeveel boeken we hier hebben over koken!’ lacht hij. 

‘Die kan je alvast allemaal lezen.’ 

 

‘Ja! Dat zal ik doen.’ denkt Lopke. 

‘Want ik wil álles weten over eten maken!’ 

Het water komt haar al in de mond. 

Njam! Zoveel lekkers! 
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5 Mini-ijsjes 

 

Woensdagnamiddag. 

Mama en Lopke stappen in de Aldi rond. 

Lopke probeert mama mee te lokken naar de strips van Suske en 

Wiske.  

Eén ziet er prachtig uit: ‘DE STALEN BLOEMPOT’. 

Op de kaft zit Suske op een troon. 

Net alsof hij koning is. 

Naast hem staat Wiske. 

Dan is zij de koningin! 

Dat zou Lopke ook tof vinden: koningin zijn! 

Al was het maar één dag. 

Dan zou ze alles krijgen wat ze maar kan wensen. 

 

Mama heeft alleen oog voor eten. 

In haar mandje liggen al drie pakken spaghetti, twee broden en een 

groot blik tomatensaus. 

Nu staat ze bij een grote diepvriesbak. 

Mama haalt er een grote zak boontjes uit. 

‘Ik lust geen boontjes!’ probeert Lopke. 

Maar de zak ligt al in het mandje. 

‘Als ik koningin was, zou ik nooit boontjes eten!’ zucht Lopke. 

‘Maar elke dag kip met frietjes en ijstaart!’ 

Ze voelt het water al in haar mond komen. 

 

‘Kijk, mama! Een groot pak kip voor maar 3 euro!’ roept Lopke plots. 

Ze rent meteen naar het pak en tilt het uit het de diepvriesbak. 

Mama neemt het pak uit haar handen en legt het terug. 

‘Nee!’ fluistert ze. ‘Daar heb ik geen centen genoeg voor.’ 

‘Maar leg dan de boontjes toch terug!’ wil Lopke zeggen. 

Maar ze zwijgt. 

‘Koningin Lopke zou wel honderd pakken kip meenemen naar haar 

paleis!’ fantaseert ze. 

 

 

En dan lacht een pakje met zes mini-ijsjes Lopke toe. 

‘Zullen we deze mee…?’ wil ze vragen. 
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Maar dan grijpt mama al zo’n pakje vast. 

‘Hier heb ik nog centen genoeg voor!’ lacht ze. 

‘Twee ijsjes voor jou, twee voor Kevin, eentje voor papa en eentje 

voor mij!’ 

‘Yes!’ juicht Lopke. 

Straks twee ijsjes! 

Ze zijn misschien wel heel klein. 

Maar Lopke voelt zich plots een échte koningin. 
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6 Gewoon eens kijken? 

 

Mama maakt haar mandje leeg aan de kassa. 

De spaghetti, de broden, de tomatensaus, de boontjes (‘Bah!’ denkt 

Lopke) en … het pakje mini-ijsjes (‘Heerlijk!’). 

Mama betaalt. 

Ze krijgt 1 muntje van 10 cent terug. 

Veel is dat niet. 

 

‘Komaan! Terug naar huis!’ beveelt mama. 

Lopke kijkt nog even rond in het paleis vol moois en lekkers. 

En… dan ziet ze plots papa staan. 

 

‘Hé! Papa!’ juicht ze. 

Ze rent naar papa toe. 

Papa kijkt op. 

Wat raar. 

Papa draait zich om en stapt weg. 

 

‘Hé! Papa!’ roept Lopke nog eens. 

Papa staat stil. Hij kijkt Lopke aan. 

Zijn ogen staan vol onrust. 

Net alsof hij schrikt. 

 

Mama komt er ook bij. 

‘Hallo, schat! Wat doe jij hier?’ vraagt ze. 
Ze stapt op papa af. 

En dan ziet ze het. 

Lopke ziet het ook. 

Papa staat bij het rek met gsm’s. 

Hij heeft een gsm in zijn handen. 

De gsm van de folder. 

De gsm van 45 euro. 

 

Mama’s ogen kijken boos. 

‘Wat ben je van plan?’ vraagt ze. 

‘Je gaat toch geen gsm kopen?’ 
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Papa kijkt naar de grond. 

‘Ik kwam gewoon eens kijken!’ mompelt hij. 

 

Gewoon eens kijken? 

Helemaal van thuis naar hier? 

En dat te voet? 

Want papa heeft geen fiets. 

‘Vreemd!’ denkt Lopke. 
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7 STOP! STOP! 

 

Mama stapt naar buiten. 

Haastig grijpt ze haar fiets. 

Zonder een woord te zeggen begint ze te fietsen. 

Ze trapt flink door. 

Lopke kan haar bijna niet volgen. 

 

Ze fietsen en fietsen en fietsen. 

Een heel eind lang. 

Fietsen in de zon. 

Fietsen in de hitte. 

Hemel! Wat is het warm! 

 

‘Niet zo snel, mama!’ wil Lopke roepen. 

Maar haar mond is kurkdroog. 

Ze krijgt geen geluid uit haar keel. 

 

Fietsen en fietsen en fietsen. 

In de zon. 

In de schroeiende hitte. 

 

En dan denkt Lopke plots aan de mini-ijsjes. 

‘STOP!’ brult ze . 

‘Hé! Mijn stem doet het weer!’ denkt ze. 

Zou dat door die ijsjes komen. 

Maar mama fietst verder. 

 

Lopke duwt zo hard ze kan op de trappers. 

Ze steekt mama voorbij. 

‘STOP! STOP!’ brult ze . 

‘De ijsjes, mama! De ijsjes!’ 

 

Mama kijkt Lopke aan. 

En dan snapt ze het plots: 

Mini-ijsjes in zo’n heet weer. 

Dat is een probleem. 
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Mama houdt de trappers van haar fiets stil. 

‘Tja! De ijsjes!’ zegt ze. 

‘Die moeten we nu meteen opeten. 

Anders smelten ze. 

En dan heeft niemand er iets aan!’ 

 

Mama en Lopke plaatsen hun fiets tegen een boom. 

Ze zetten zich neer in de schaduw. 

Mama haalt de ijsjes uit haar tas. 

Eéntje is al aan het lekken. 

Ze geeft Lopke drie ijsjes. 

Ze neemt er zelf ook drie. 

Smullen maar! 

 

‘Niet verklappen aan Kevin, hé!’ zegt mama. 

Nee! Dat is Lopke zeker niet van plan. 

Hmmm! Lekkere ijsjes. 

En best gezellig, zo aan de kant van de weg. 
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8 Vijftig euro! 

 

‘Hallo, oma Lobelia! 

Alles goed met je?’ 

Stilte. 

Lopke speelt met haar gsm. 

De gsm is wel stuk. 

Maar Lopke vindt het fijn om te doen alsof ze naar oma belt. 

 

‘Mama is aan het koken.’ 

Stilte. 

‘Frietjes met kip en appelmoes.’ 

Lopke begint bijna te smakken als ze dat zegt. 

Stilte. 

‘Dag oma! Da-ag!’ 

 

Kevin kijkt toe. 

Zijn ogen staan vol vragen. 

Want als hij door die gsm spreekt, hoort hij oma niet. 
Hij begrijpt er niets van. 

 

Frietjes met kip en appelmoes? 

Was dat maar waar! 

Mama maakt voor de derde keer deze week spaghetti met boontjes 

(bah!) en tomatensaus klaar. 

Al drie dagen eten ze hetzelfde! 

Lopke is het beu. 

Meer dan beu. 

 

Net voor ze gaan eten komt papa thuis. 

Hij ziet er heel vrolijk uit. 

‘Ik mag bij boer Jos gaan helpen!’ lacht hij. 

‘En ik krijg daar maar liefst 50 euro voor!’ 

 

‘Fijn!’ antwoordt mama. ‘Dan kunnen we eindelijk eens iets anders 

eten!’ 

 

Maar het is precies alsof papa mama niet hoort. 
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Hij heeft een brede glimlach op zijn gezicht. 

Hij staart naar zijn oude gsm. 

 

‘Ja, dat wordt morgen weer fietsen naar de Aldi, Lopke!’ zegt mama. 

‘Joepie!’ juicht Lopke. 

‘En gaan we dan weer mini-ijsjes...’ 

Lopke slikt haar woorden in. 

Kevin begrijpt er weer niets van. 

Mama knipoogt naar Lopke. 

Oef. Hun geheim was bijna verraden. 
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9 Een reuzefeest 

 

Papa komt laat thuis. 

Lopke ligt al in bed. 

Kevin ligt naast haar. 

Kevin slaapt al. 

 

Papa heeft vandaag bij boer Jos gewerkt. 

Hij heeft vijftig euro verdiend. 

 

‘En waar is het geld?’ vraagt mama. 

Papa antwoordt niet. 

Na een tijd legt hij een briefje van vijf euro op tafel. 

‘Ik heb die gsm echt nodig!’ fluistert hij. 

 

‘Heb je die gsm dan toch gekocht?’ roept mama. 

‘Hoe is het mogelijk?’ 

Ze stampt op de grond. 

‘Zo gaat het niet meer! Zo gaat het niet meer! 

Moeten we dan weer drie dagen spaghetti eten? 

Denk jij dan nooit aan de kinderen? 

Zo gaat het niet meer! Neen! Zo gaat het niet meer!’ 

 

 

Lopke ligt stil in bed. 

Ze denkt aan Wiske. 

Koningin Wiske. 

 

En plots is Lopke koningin Lopke. 

Ze zit aan een heel grote tafel. 

Een tafel vol lekker eten. 

Een tafel vol frietjes, kip, appelmoes en ijstaarten... 

Koningin Lopke smult. 

En ze laat iedereen mee-eten: papa, mama, Kevin, de kinderen van 

haar klas. 

Iedereen! 

Want koningin Lopke is een goede koningin. 

Een koningin die ervoor zorgt dat iedereen genoeg heeft. 



©ECEGO-Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs     

En wie klaar is met eten mag strips lezen. 

Strips over Suske en Wiske natuurlijk. 

 

Wat een reuzefeest! 
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Lopke 2de leerjaar 2.0 

Titel DAG LOPKE, WELKOM IN ONZE KLAS 

Verwelkoming van Lopke in de klas/op school.  

Doelen � De kinderen maken hernieuwde kennis met Lopke (activiteit 2.0). 
� Ze verwoorden en verbeelden gevoelens ten aanzien van alles wat 
hen aan Lopke doet denken.   

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

Verhaal eerste leerjaar terug opfrissen 

Benodigdheden � Eventueel de pop van Lopke 
� Tekeningen Lopke 
� Kleurpotloden of stiften 

Aandachtspunten 

vooraf 

� Als er nog niet met Lopke gewerkt is in het eerste leerjaar, dan 
kan je fiche 1.0 erbij nemen om Lopke te introduceren 

� Is er wel al met Lopke gewerkt, dan ga je in deze eerste activiteit 
opfrissen wat de leerlingen nog over Lopke weten. 

Verloop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intro 

De leerkracht geeft aan elk kind de figuur van Lopke. Zie werkblad 1 

 

Kern 

Activiteit: Wat weten we nog over Lopke? 

� Vraag de leerlingen om 10 dingen  op te schrijven die bij hen 
opkomen als ze aan Lopke denken. 

o Daarna omcirkelen ze enkele woorden die ze zelf heel 
belangrijk vinden met de kleur die er volgens hen het best 

bij past. 

o De verschillende resultaten en keuzes worden aan el kaar 
toegelicht. 

� Je kan er ook een coöperatieve werkvorm1 van maken: 
o De leerlingen zitten in groepjes van 4, maximum 5. Eerst 
werken de schoudermaatjes samen. In geval van 5 is er een 

groepje van 3. 

o Tafelrondje per tweetal2:  
� De leerlingen. hebben per twee één blad met Lopke 
erop (Zie bijlage 1).  

� Om beurt schrijven ze een woord of een zin op die 
bij hen opkomt als ze aan Lopke denken.  

� Hebben ze iets opgeschreven dan geven ze hun blad 
aan hun schoudermaatje. Zo gaat het blad op en af 

tot er minimum 10 zaken opstaan. Als een leerling 

niets meer weet, mag de andere leerling tips geven 

om te helpen. 

o Na een vooropgestelde tijd, bijvoorbeeld 3 minuten, gaan 
de tweetallen die tot hetzelfde groepje behoren hun 

                                                 
1 De werkvorm ‘tafelrondje per tweetal’ wordt omschreven in het basisboek Kagan, S.(2003).‘Structureel 
coöperatief leren’ . Vlissingen: Bazalt 
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lijstjes met elkaar vergelijken. 

� Om beurt noemen ze één item op.  
� Hebben ze dat ook opgeschreven, dan zetten ze er 
een kruisje bij.  

� Is het iets nieuw, dan vullen ze dat aan op hun blad. 
o In een volgende stap gaan de kinderen per twee (met 
diegene die tegenover hen zit) kleuren toekennen aan 

woorden die ze belangrijk vinden.  

� Ze kiezen elk 3 woorden en omcirkelen deze met de 
kleur die er volgens hen het best bij past (roept 

associaties op, geeft gevoel weer,… ) 

� Hebben ze hetzelfde woord gekozen, dan is dat geen 
probleem: ze mogen er elk een cirkel rond trekken in 

hun eigen gekozen kleur. 

o Gesprekje per 4:  
� Welke woorden zijn gekozen? Welke kleuren?  
� Laat hen ook aan elkaar vertellen van waaruit ze een 
bepaalde kleur gegeven hebben. 

Tip voor de leerkracht  
In plaats van te vragen waarom een kind bijvoorbeeld rood gekozen heeft, kan je 
gewoon zeggen: ‘Ik zie dat je rood gekozen hebt… Vertel er eens iets over… 
Waarom roept verantwoording op en dat doet kinderen wel eens twijfelen. 

 

o Om te eindigen kan je de omcirkelde woorden opvragen in 
grote groep.  

� Geef elk kind per tafel een nummer van 1 tot 4 (5).  
� Dobbel bvb. met een (aangepaste) dobbelsteen. 
� Het kind met dat nummer in elk groepje staat recht. 
Om beurt zeggen ze een woord dat ze omcirkeld 

hebben en de kleur erbij. Een woord mag geen twee 

keer vermeld worden, ze moeten dus goed bijhouden 

wat al gezegd is.  

� Herhaal dit met een ander nummer, tot er geen 
nieuwe woorden meer bijkomen. 

Afsluiting 

In een plenum kan je het nog even hebben over de kleuren. Had 

iedereen die dat woord gekozen had dezelfde kleur gegeven? …. 

Bijlage Bijlage: Lopke doet me denken aan… 
 
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 zullen 
maken. 
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Bijlage: Lopke doet me denken aan… 
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Lopke 2de leerjaar 2.1 

Titel KONINGIN LOPKE  

Verhaal voor het tweede leerjaar globaal verwerken 

Doelen � De kinderen kunnen in grote lijn het verhaal navertellen. 
� De kinderen kunnen aangeven wat hen in het verhaal raakt. 
� De kinderen formuleren al naargelang de activiteit wensen, maken 
een stripverhaal, … 

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

In deze activiteit wordt het verhaal van ‘Koningin Lopke’ globaal 

verwerkt. 
 

Benodigdheden � Het verhaal van Lopke, eventueel opgesplitst in hoofdstukken en 
gekopieerd per leerling. 

� Dobbelsteen met een + _ ? en ! op gekleefd (of kaartjes met deze 
tekens → de kinderen trekken dan telkens een kaartje en 

beantwoorden de bijhorende vraag). 

� Eventueel een keukenwekkertje. 
Aandachtspunten 

vooraf  

� Het verhaal van ‘Koningin Lopke’  werd in zijn geheel voorgelezen 
of verteld en mondeling besproken. 

� Dat betekent dat de leerkracht vooraleer deze activiteit doorgaat 
ofwel het verhaal in zijn geheel reeds voorlas ofwel als 

vervolgverhalen in de klas aanbracht. 

� 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 aan de hand van enkele vragen ook eerst individueel 

worden voorbereid). Voorbeelden: maak een tekening bij dit 

stukje. Vind je de titel goed gekozen? Waarom wel? Waarom niet? 

Wat raakt je in dit deel van het verhaal. Maak een woordketting 

bij dit verhaal … 

Verloop  Intro 

De kinderen trekken een nummertje en gaan in volgorde in de kring 

zitten. 
 
Kern 

Je kan een keuze maken uit de mogelijkheden hieronder aangegeven. 

Activiteit 1: Kringgesprek  
Tip voor de leerkracht 
Info rond binnen- en buitenkring: (Zie bijlage rond kringgesprekken) 
Via een energizer worden telkens andere kringen gevormd. De kring wordt 
opgesplitst in een binnen- en een buitenkring. Beide kringen gaan tegenover 
elkaar staan. Zo ontstaan er duo’s. In de duo’s is er altijd 1 persoon die praat; de 
andere luistert aandachtig (moet achteraf iets kunnen navertellen). De 
gesprekjes worden kort en krachtig gehouden: 1’ per gesprekje. Na 1 minuut 
worden de rollen omgekeerd. Dan schuift de binnen- of buitenkring door en 
worden er nieuwe duo’s gevormd die rond een nieuw item gaan praten. In dit 
geval kan er opnieuw gedobbeld worden, zodat er een nieuwe opdracht komt. We 
sluiten af met een plenum waarop de deelnemers met klasgenoten kunnen delen 
wat hen geraakt heeft. 
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� De kinderen krijgen een dobbelsteen met een + - ? en ! op.   
o Ze gooien en beantwoorden de vraag die bij het teken hoort 
(klassikaal, in groepjes of in duo-gesprekjes via binnen- en 

buitenkring): 

� +: welk(e) fragment, zin, prent vond je het 
bijzonderst in het verhaal? 

� -: wat vind jij spijtig, triest in dit verhaal?  
� ?: welke vraag zou jij aan Lopke willen stellen?  
� ! : wat zou jij willen veranderen aan het verhaal?  

� Plenum:  Bijzondere dingen worden in de groep gebracht. 
 

Activiteit 2: Een kringverhaal maken3 

� Iemand in de kring begint het verhaal van Lopke opnieuw te 
vertellen. Na één of enkele zinnen neemt een volgend kind over.  

� Er zijn meerdere mogelijkheden: 
o Het verhaal gewoon navertellen. Als de laatste aan het 
woord is, moet het verhaal af zijn. Goed inschatten dus 

hoeveel elke deelnemer mag vertellen. 

o Enkel het begin van het verhaal wordt naverteld; daarna 
improviseert de kring er maar op los. 

Tip voor de leerkracht 
Zorg ervoor dat elk kind aan bod komt, ook de taalzwakke leerlingen. Help hen zo 
nodig op weg, bijvoorbeeld door een gerichte vraag te stellen. Je kan ook met 
tekeningen werken en hen daarbij laten vertellen. 
Je kan ook met een bol touw werken zodat je zicht hebt op het feit dat elk kind 
aan bod komt. 

 

Activiteit 3: Wensen doen (zie activiteit 1.1) 

� 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 wensenboek 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 kiezen één wens en ze gaan bespreken hoe ze die kunnen 

waarmaken. 
 

                                                 
3 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 2de leerjaar 2.2 

Titel KONINGIN LOPKE  

Verhaal voor het tweede leerjaar inhoudelijk diepgaand 

verwerken 

Doelstellingen � De kinderen kunnen het verhaal van Lopke reconstrueren 
� De andere doelen worden bepaald afhankelijk van het verhaal  

Link met het 

verhaal 

Inhoudelijke verwerking van het verhaal 

Benodigdheden � Het verhaal van Lopke, opgesplitst in hoofdstukken en gekopieerd 
per leerling. 

� Reclamefolders. 
� Bijlagen – werkbladen. 
� Voor elk groepje van 4 of 5 leerlingen een dobbelsteen met 
vraagwoorden (Zie bijlage 3) 

Aandachtspunten 

vooraf  

Het verhaal is al verteld en/of zelf gelezen. Er is ook al een 

algemene verwerking geweest waarin de kinderen hebben kunnen 

aangeven wat er hen in het verhaal geraakt heeft. 

� Je kan de volgende weken in contractwerk telkens een hoofdstuk 
van het verhaal steken met een aparte verwerkingsopdracht. Zie 

hiervoor naar de bijlagen. 

� Je kan ook gewoon in de taallessen de hoofdstukken van het 
verhaal een voor een laten lezen en bespreken. 

� De opdrachten kunnen individueel, in groepjes of klassikaal 
verwerkt worden. 

� Let erop dat kinderen bij groepsopdrachten (lezen, werkbladen, …) 
in heterogene groepen geplaatst worden. 

Suggesties voor 

verwerking van 

de verschillende 

hoofdstukken  

Hoofdstuk 1: ‘Hallo!’  

� Coöperatieve werkvorm:  
o De leerlingen zitten in groepjes van 4.  
o Elk groepje krijgt een omslag met de tekst, verknipt per 
alinea. Deze stukjes worden onder de leerlingen verdeeld.  

ieder leest zijn stukje tekst voor. De tekstjes mogen niet 

getoond worden.  

o Samen proberen ze het verhaal terug op te bouwen: logisch 
en chronologisch correct.  

Dit is een vorm van begrijpend lezen, waarbij de leerlingen 

verbanden moeten leggen tussen de verschillende alinea’s. 

Doordat ze de stukjes tekst niet aan elkaar mogen laten 

zien, zijn de leerlingen van elkaar afhankelijk om tot een 

goed resultaat te komen. 

� Bespreking van de inhoud:  
o Waarvan droomt papa?  
o Bespreking van de noodzaak aan geld om bepaalde dingen te 
kunnen kopen, maar dat niet iedereen geld heeft! 

o Kan je ook dromen waarmaken zonder geld? Hoe dan? 
o Is het zo dat je altijd geld nodig hebt om gelukkig te zijn? 
o Is het omdat je veel hebt dat je gelukkig bent? 
Bijvoorbeeld: een kind heeft alle speelgoed waarvan hij 
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droomt. Is dat altijd een gelukkig kind? 

 

Hoofdstuk 2: Lekker eten 

� Dit verhaaltje heeft als titel ‘Lekker eten’ gekregen.  
� Vragen : 

o Over welk eten gaat het in het verhaal? 
o Weet je uit wel land pizza afkomstig is, paëlla, … 
o Weet je wat er allemaal in pizza kan zitten?  
o Wat zit er in paëlla? 
o Welk eten is er typisch voor België? 
o Wat lust jij graag? 

� Vragen  naar Lopke toe 
o Waarom zou Lopke liegen? 
o Begrijpt Sjana haar? 

� Stel in je groepje een pizza samen. Ieder kind kiest een groente 
die hij lekker vindt. Het resultaat is een heerlijke pizza…. 

 

Hoofdstuk 3: Naar de Aldi 

� Fantasie-oefening: 
Lopke zou graag eens Wiske zijn. Niet oma Wiske, maar Wiske van 

de stripverhalen. Die beleeft altijd boeiende avonturen. En altijd 

loopt het goed af. Dié Wiske is haar heldin! 

o Wie zou jij graag eens zijn? Teken, schrijf,zing, verkleed, 
beeld uit… 

o Vertel er ook bij wat je er zo fijn aan zou vinden om die 
persoon te zijn. 

Tip voor de leerkracht 
Zorg ervoor dat de kinderen hun talenten hier aanboren en stimuleer hen het op 
een manier te doen die bij hen past. 

 

� Oefening met reclamefolders: laat de leerlingen verscheidene 
reclamefolders van een welbepaalde week meebrengen. Geef hen 

een oefening waarin ze prijzen gaan vergelijken, aangeven waar ze 

een bepaalde maaltijd het goedkoopst kunnen samenstellen,… Je 

kan hen ook een beperkt budget geven, bv. 10 euro. Ze moeten 

ervoor zorgen dat er voor iedereen eten is. Waar ga je winkelen en 

wat ga je daar kopen?  
Tip voor de leerkracht 
Zorg ervoor dat de prijzen binnen het getalbereik van een tweede leerjaar 
liggen. Laat ze bijvoorbeeld de prijzen afronden en opplakken. 

 
Tip voor de leerkracht 
Leg de link met armoede: als je niet veel geld hebt, moet je wel zoeken en 
prijzen met elkaar vergelijken, zodat je zoveel mogelijk waar voor je geld hebt. 

 
Tip voor de leerkracht  
Laat kinderen ook duidelijk aanvoelen dat er niets mis is met dingen aankopen in 
de Aldi bvb. Veel mensen kopen daar, ook mensen die niet arm zijn.  
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Hoofdstuk 4: Naar de bib 

� Situatieschets: De kinderen van de klas gaan naar de bib.  
� Vraagstelling:  

o Waarom ge je naar de bib? 
o Welke boeken vind je in de bib? 
o Wanneer ga je naar de bib? 
o Wat wil Lopke later worden? 
o Waarom zou ze graag kokkin worden? 

� Opdracht: 
o Wat wil jij later worden? 
o Via de duokring vertellen de kinderen aan elkaar wat ze 
later graag willen worden en waarom 

� Bespreking van de verschillende ‘beroepen’ in plenum. 
� De kinderen maken een tekening over hun ‘beroep’ 
 

Hoofdstuk 5: Mini-ijsjes dromen… 

� Situatieschets 
Lopke zou ook wel graag eens een dag koningin zijn. Dan kon ze 

alles krijgen wat ze leuk vindt. Ze droomt van strips en héérlijke 

maaltijden.  

Nu kan dat niet: er is alleen maar geld voor eten, en dan nog… 

Chocopasta is er ook niet bij… 

� Opdracht ‘je droom’: 
o Waarvan zou jij dromen als je koningin was en zou mogen 
kiezen wat je maar wou? 

o Schrijf jouw naam in de figuur van Lopke als koningin en 
teken jouw dromen in de droomwolkjes. (zie werkblad 1) 

� In een kringgesprek stellen de kinderen hun dromen aan elkaar 
voor. 

 

Hoofdstuk 6: Gewoon eens kijken? Zie werkblad. 

� Dit verhaaltje heeft als titel ‘Gewoon eens kijken?’ gekregen.  
� Opdracht : 

o Lees het hoofdstuk nog eens aandachtig.  
o Wat is de titel? 

• Vind je de titel goed gekozen? Vertel er iets meer 
over… 

• Zou jij dezelfde titel kiezen, of heb je een ander 
idee? 

• De gevonden titels worden besproken. 
� Stel eventueel bijkomende inhoudelijke vragen zoals:  

o Waarom draait papa zich om? 
o Waarom staan zijn ogen vol onrust? 

 

Hoofdstuk 7: ‘Stop! Stop!  

� Coöperatieve werkvorm ‘dobbelen’4: 

                                                 
4 Naar een idee van: ‘Förrer, M. (2004).Coöperatief leren in het basisonderwijs’. Amersfoort: C.P.S. 
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o De leerlingen zitten in groepjes.  
o Er wordt om de beurt met de dobbelsteen (Zie bijlage 3) 
gedobbeld.  

o Met het vraagwoord dat bovenaan ligt, moet een vraag over 
de tekst geformuleerd worden. De anderen proberen de 

vraag te beantwoorden.  

o Je kan de leerlingen om beurt laten gooien en een vraag 
laten stellen. Je kan ook elk kind vlak na  elkaar laten gooien 

en een vraag laten opschrijven. De vragen worden 

doorgegeven aan de linkerbuur. Die schrijft er een 

antwoord op.  De vragen worden terug aan de bedenkers 

gegeven en in groep overlopen. 

� Klassikaal kan naar leuke, moeilijke,… vragen gevraagd worden. Ook 
twijfelgevallen kunnen klassikaal besproken worden. 
Tip voor de leerkracht 
Dit is een andere vorm van begrijpend lezen: nu moeten de leerlingen niet in 
eerste instantie vragen oplossen, maar wel vragen bedenken. Ze leren creatief 
denken, maar ook naar elkaar luisteren en op elkaar wachten. 

 
Tip voor de leerkracht 
Benadruk dat mama en Lopke de ijsjes opeten omdat ze aan het smelten zijn. Ze 
waren wel bedoeld voor hen allemaal . Zie deeltje 5. Ze zeggen het niet aan Kevin 
omdat hij dat dan niet eerlijk  zou vinden. Het gaat hier dus niet om het 
oneerlijk behandelen van Kevin. 

 

Hoofdstuk 8: ‘Vijftig euro!’ (zie werkblad) 

� Enkele vraagjes bij het verhaal: 
o Waarom is papa heel vrolijk als hij thuiskomt? 
o Waaraan denkt mama als ze hoort dat papa 50 euro kan 
verdienen bij boer Jos? 

o Waar zou papa aan denken? Hoe weet je dat? 
� Situatieschets: 
Lopke speelt graag met de kapotte GSM van haar papa. Ze doet 

dan alsof ze met oma belt. Kevin, haar broertje begrijpt er niets 

van. Als hij door de GSM spreekt, hoort hij oma niet. 

� Opdracht voor de leerlingen:  
o Speel jij ook wel eens spelletjes waarin je doet alsof? 
o Als jij een GSM zou hebben, met wie zou je dan graag eens 
bellen? 

o Fantaseer een gesprekje tussen jou en die persoon. 
o Zoek een ander kindje om samen te bellen. 
o Speel het met een oude GSM. 
 

Hoofdstuk 9: ‘Een reuzefeest’ (zie werkblad) 

� Vraagstelling: 
o Vraag eerst aan de leerlingen waarom mama boos is op papa.  
o In de bespreking kan je verder ingaan op de keuze van papa 
voor een GSM, terwijl mama aan eten denkt. Waarom zou 

papa het zo belangrijk vinden om een GSM te hebben? 
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Nodig om werk te vinden, nodig om ‘erbij’  te horen: alle 

mannen hebben een GSM,… 
� Geef dan de volgende opdracht: 

o Stel je voor dat jij een reuzefeest kan geven zoals Lopke 
er een droomt. Hoe zou jouw reuzefeest eruit zien? 

o Je mag schrijven,tekenen, knutselen of zingen,… 
� Eindresultaten voorstellen aan elkaar. 
Tip voor de leerkracht 
Zorg ervoor dat de kinderen hun talenten hier aanboren en stimuleer hen het op 
een manier te doen die bij hen past. 

 
Verwerking bij het hele verhaal 

� Een stripverhaal maken van het verhaal ‘Koningin Lopke’.  
Tip voor de leerkracht 
Als je hier echt werk van wil maken, kan het goed zijn eerst enkele strips te 
bekijken, om te zien hoe zo’n tekeningen worden opgebouwd. Je zou een paar 
alinea’s samen kunnen doen, om de leerlingen zicht te geven op het proces.  

 

� De klas wordt in groepjes verdeeld.  
� Je kan de groepen samenstellen naar interesse:  

o Wie allemaal wil tekenen samen, de tekstbedenkers bij 
elkaar, de schrijvers bij elkaar diegenen die alles gaan 

inkleuren, … Misschien is er ook wel iemand die een omslag 

wil ontwerpen (voor- en achterzijde), … 

o Hoofdstuk per hoofdstuk wordt op die manier afgewerkt. 
� De groepen worden samengesteld en elke groep krijgt een 
hoofdstuk toegewezen.  

o De inhoud van dit hoofdstuk proberen de kinderen in enkele 
stripprenten weer te geven (bijvoorbeeld één per alinea; 

soms kunnen alinea’s ook worden samengevoegd).  

o De kinderen kunnen onder elkaar afspreken hoe ze dat 
doen: elk één of twee prenten, of iemand die goed kan 

tekenen, tekent alles; iemand die graag schrijft, maakt de 

tekstjes voor de tekstballonnetjes; iemand die graag 

kleurt, kleurt de prenten in; iemand die mooi kan schrijven, 

schrijft de tekstjes in de ballonnetjes,…  

o Als alle groepen klaar zijn, hebben we het hele verhaal in 
stripvorm.  

Afsluiting 

Het verhaal wordt opgehangen en bekeken. 

De kinderen nemen het wensenboek van Lopke en vullen een nieuwe 

wens in vanuit de besproken thema’s. 

Bijlagen � Bijlage 1: Hoofdstuk 5 ‘Mini-ijsjes’ 
� Bijlage 2: Hoofdstuk 6 ‘Gewoon eens kijken?’ 
� Bijlage 3: Dobbelsteen met vraagwoorden 
� Bijlage 4: Hoofdstuk 8 ‘Vijftig euro!’ 
� Bijlage 5: Hoofdstuk 9 ‘Een reuzefeest’ 
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Bijlage 1: Hoofdstuk 5 ‘Mini-ijsjes’ 

 

Waarvan zou jij dromen als je koningin zou zijn? 
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Bijlage 2: Hoofdstuk 6 ‘Gewoon eens kijken?’ 
 

 

Lees dit hoofdstuk aandachtig. 

De auteur gaf het als titel: ‘Gewoon eens kijken?’ 
 

1. Vind je deze titel goed gekozen? Vertel er iets meer over… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 

2. Welke titel zou jij kiezen? Schrijf hem hier neer.  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 

3. Kan je iets meer vertellen over jouw keuze?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
Als je wil, mag je hieronder (of aan de achterzijde) een tekening 

maken die bij de titel en bij het verhaaltje past. 
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Bijlage 3: Dobbelsteen met vraagwoorden 
 

 

 

Waarom? 

Hoe? Waar? 

Wie? 

Wat? 

Wanneer? 

Waarom? 

Hoe? Waar? 

Wie? 

Wat? 

Wanneer? 
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Bijlage 4: Hoofdstuk 8 ‘Vijftig euro!’ 
 
1. Waarom is papa heel vrolijk als hij thuiskomt? 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 
2. Waaraan denkt mama als ze hoort dat papa 50 euro kan verdienen 
bij boer Jos? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 
3. Waaraan zou papa denken? Hoe weet je dat? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
 

4. Lopke speelt graag met de kapotte GSM van haar papa. Ze doet 
dan alsof ze met oma belt. Kevin, haar broertje begrijpt er niets 

van. Als hij door de GSM spreekt, hoort hij oma niet. 

Opdracht: 

Speel jij ook wel eens spelletjes waarin je doet alsof? 

Als jij een GSM zou hebben, met wie zou je dan graag eens bellen? 

Fantaseer een gesprekje tussen jou en die persoon. 

Schrijf het hieronder op en/of speel het met een oude GSM. 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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Bijlage 5: Hoofdstuk 9 ‘Een reuzefeest!’ 
 

1.  Waarom is mama boos op papa? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
 

2. Stel je voor dat jij een reuzefeest kan geven zoals Lopke er een 

droomt. Hoe zou jouw reuzefeest eruit zien? 

Je mag schrijven,tekenen, knutselen of zingen,… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Lopke 2de leerjaar 2.3 

Titel KANSARMOEDE IN BEELD 

Werken met foto’s van ‘courage’ 

Doelen � De kinderen kunnen uitdrukken wat hen raakt bij het zien van 
bepaalde foto’s. 

� De kinderen leggen linken met kansarmoede. 
� De kinderen merken dat mensen in kansarmoede ook veerkracht 
bezitten. 

(Situaties van leven in kansarmoede)  

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

� Lopke heeft het thuis niet breed. Zij heeft niet dezelfde 
middelen als andere kinderen uit haar klas. In het verhaal van 

‘Koningin Lopke’ staat geldgebrek centraal.  

� De foto’s tonen volwassenen en kinderen die in een vergelijkbare 
situatie leven als Lopke. 

Benodigdheden � Gelamineerde zwart-wit foto’s uit het fotoboek ‘Courage’5.  
� Spreek af met je collega’s welke foto’s jij zal gebruiken. Je kan 
ervoor kiezen om andere foto’s dan je collega’s te gebruiken, of 

net om dezelfde foto’s te gebruiken. (zie onder).  

� Boek ‘Courage’ (achtergrondteksten) 
Aandachtspunten 

vooraf 

� Kijken naar foto’s: 
o Kinderen kunnen de foto’s individueel bekijken  
o Als je kinderen er samen rond laat werken, in kleine groep, 
kunnen er interessante gesprekken ontstaan. 

o Je kan met de hele klas enkele foto’s bespreken. 
� Werken met foto’s in de basisschool. 

o Deze activiteit is opgenomen in de activiteitenfiches van de 
verschillende graden van de basisschool. Alle kinderen van 

de school kunnen met deze foto’s werken. Ze doen 

eenzelfde impressie op.  

o Als je de kinderen van de verschillende graden deze 
telkens op hun niveau laat verwerken, kan je 

klasdoorbrekend een tentoonstelling organiseren met de 

foto’s en de verwerkingen van de kinderen erbij. 

Verloop Intro: Situatieschets 

� In het verhaal van ‘Koningin Lopke’ komt duidelijk naar voor dat er 
in het gezin van Lopke geldgebrek is.  

� Laat de kinderen brainstormen wat het betekent om (te) weinig 
geld te hebben. 

o Klassikaal aan bord: noteer in het midden van het bord ’(te) 
weinig geld’. De leerlingen geven aan waaraan ze dan denken. 

Het verhaal van koningin Lopke kan hen hierbij helpen. 

o Je kan de leerlingen ook in groepjes laten werken.  

                                                 
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. 
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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� Ze krijgen dan per groepje een flap waarop ze in het 
midden ‘(te) weinig geld’ schrijven.  

� Elk kind krijgt een andere kleur stift.  
� Om de beurt schrijven ze iets op waaraan ze 
denken.  

Door op deze manier te  werken, krijg je een hogere 
betrokkenheid van alle kinderen: iedereen moet 
actief meedenken.  
Als een leerling niets (meer) weet, kunnen de 
anderen tips geven zonder in hun plaats te 
antwoorden. 
Ze moeten hun beurt afwachten om zelf iets te 
noteren.  

� Na een afgesproken signaal maak je één groot web 
op het bord.  

� Om de beurt geeft elke groep een associatie.  
� Via nummers kan je per groep een leerling aanduiden 
die het woord moet nemen.  

� Alle leerlingen moeten aandachtig zijn: er mag niets 
twee keer gezegd worden.  

Tip voor de leerkracht 
Je kan i.p.v. op bord ook met een grote flap werken, zodat je het eindresultaat kan houden en 
eventueel nog verder kan aanvullen. 

 

Kern 

Kansarmoede in beeld… 

� Neem je selectie van foto’s. 
� Toon de verschillende foto’s.  

Tip voor de leerkracht 
Je kan dit op verschillende wijzen doen: hang ze ergens op, verspreid door het 
schoolgebouw, leg ze op een tafel in de klas, leg ze op de grond in de kring,  

 

o Laat de kinderen de foto’s bekijken. 
o  Laat de kinderen één of meerdere van volgende vragen6 
beantwoorden of uitvoeren: 

• Kies één foto uit. Wat zie je? Wat voel je? Wat denk 
je?  

• Ga op zoek naar een foto die je aan iets doet denken. 
Waar doet hij je aan denken? 

• Kies een foto uit waar je een vraag bij hebt. Welke 
vraag heb je bij deze foto?  

• Kies één foto uit. Kies een gevoel waarvan jij vindt dat 
het bij deze foto past. Waarom hoort dit gevoel erbij? 

� Je kan met de hele klas enkele foto’s uitkiezen waarvan jullie als 
klasgroep vinden dat ze jullie het meest treffen.  

� Laat de kinderen verwoorden waarom ze net deze foto’s kozen.  

                                                 
6 Naar een idee uit: Saey, P. & Van Eeckhaut M. (2005). Dubbel focussen. Canon Cultuurcel. 
http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/223.pdf 
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Lopke 2de leerjaar 2.4 

Titel ANDERS ZIJN 

‘Ik ben ik en jij bent jij’ 

Doelen � De kinderen ervaren dat er veel gelijkenissen zijn tussen mensen, 
maar ook veel verschillen. 

� De kinderen ervaren dat juist die verschillen de oorzaak kunnen 
zijn van het feit of iemand erbij hoort of niet. 

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

Bij Lopke thuis hebben ze het niet zo breed. Dit maakt Lopke 

‘anders’, met als gevolg dat ze wel eens uit de boot valt. 

Benodigdheden � Bijlagen 
� Flappen en tekenmateriaal bij werkvorm 3 (filosoferen) 

Verloop Intro 

Activiteit: Tekenopdracht: iedereen is anders 

� Op bijlage 1 staan 4 tekeningen van mensen die er allemaal 
hetzelfde uitzien. 

� Opdrachten:  
o Zorg ervoor dat de 4 tekeningen er zo verschillend  
mogelijk uitzien.  

o Bij één tekening teken je jezelf. 
o Je geeft elke persoon een naam. Je eigen naam zet je er 
ook bij. 

o Zorg ervoor dat ieder iets zegt. Wat maakt niet uit,  
maar ook dit moet ervoor zorgen dat de verschillen groter 

en duidelijker worden. 

o Het kan gaan om verschillende talen, andere interesses… 
� Bespreking:  

o De leerlingen tonen aan elkaar wat ze ervan gemaakt 
hebben.  

o Vergelijk de tekeningen klassikaal en bespreek ze. Waarin 
liggen de verschillen? 

 

Kern 

Activiteit 1: Werken met cartoons 

� In bijlage 2 vind je enkele cartoons met Robby, een kansarm 
jongetje. 

�  Verdeel de kinderen in groepjes en geef elke groep één tekening. 
o  De kinderen moeten proberen te achterhalen wat er aan de 
hand is: Waarom gebruikt Robby nu net dat ene zinnetje? 

Ze bedenken dus de situatie die voorafging aan de 

uitspraak van Robby.  

o Wanneer de kinderen hun situatie besproken hebben, 
stellen ze de tekening voor aan hun klasgenoten. Ze 

vertellen wat ze bedacht hebben. 

o Je kan de leerlingen de situatie die ze bedacht hebben bij 
de tekening ook laten spelen (rollenspel).  

 



©ECEGO-Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs    Activiteitenfiches p. 19 

 
Tip voor de leerkracht 
Het is belangrijk om  na elke voorgestelde situatie deze toch even na te 
bespreken met de kinderen, zodat de leerlingen de band met de werkelijkheid 
niet uit het oog verliezen.   
Voorbeeld:  ‘Ik tel mee’: in België heeft één kind op 6 te maken met armoede. 
Vaak wordt vergeten dat het om zoveel kinderen gaat. Zij hebben niet altijd 
genoeg eten, ze hebben te weinig kleren of wonen in een ongezond huis.  
Er wordt maar weinig naar hen geluisterd. Want dat is wat gebeurt als je arm 
bent: je wordt uitgesloten.  
Dan is het moeilijk om je stem te laten horen en te zeggen: ‘Ook ik tel mee!’ 
Voorbeeld:  ‘Ik ben gelijk, jij bent gelijk, zij is gelijk…’: Natuurlijk is niet 
iedereen gelijk! Iedereen is juist anders! Wel moeten alle kinderen op een gelijke 
manier behandeld worden. Of ze nu een zwarte, een bruine of een witte huid 
hebben. Het kan niet dat jongens meer kansen krijgen dan meisjes. Ook wie 
gehandicapt is, moet evenveel kansen krijgen! 

 

Activiteit 2: Filosoferen over ‘anders’ en ‘gewoon’7 

� Situatieschets 
Bij Lopke thuis hebben ze het niet zo breed. Dit maakt Lopke 

‘anders’, met als gevolg dat ze wel eens uit de boot valt. 
Tip voor de leerkracht 
De vraag is echter wie nu eigenlijk ‘anders’ is. Wat is ‘anders’? Wat is dan 
‘gewoon’? Wie is dan ‘gewoon’? Misschien moeten we de wereld eens omkeren en 
alles ‘op z’n kop’ bekijken, zodat wat wij ‘gewoon’ vinden ‘raar’ wordt. Het kan ons 
wel helpen om meer te weten te komen over ‘de anderen’, over hoe het voelt om 
altijd als ‘bijzonder’ bekeken te worden en om te ervaren dat zoiets niet altijd 
prettig is… 

 

� Mogelijke inleidingen 
o Leid het thema ‘anders’ en ‘gewoon’ in aan de hand van 
bovenstaande omschrijving, of 

o Leid het thema ‘anders’ en ‘gewoon’ in aan de hand van de 
prenten die bij activiteit 1 werden besproken, of 

o Leid het thema ‘anders’ en ‘gewoon’ in  met behulp van een 
verhaal, zoals ‘De kamelen en de dromedaris’,8 een boekje 
uit de reeks ‘Geweld voor geen geld’. 

Tip voor de leerkracht 
Deze reeks bevat boekjes die allemaal een heel herkenbare probleemsituatie in 
de aandacht willen brengen a.d.h.v. een grappig verhaaltje, om er met kinderen 
rond te filosoferen.  

 

• Het boekje ‘De kamelen en de dromedaris’ gaat over 
kamelen die toch wel een heel vreemd dier 

tegenkomen: een dier dat niet twee, maar slechts één 

bult heeft. Wie heeft dat nu al ooit gezien? De vraag 

is hoe die ontmoeting gaat aflopen.  

• Samen met de kinderen worden verschillende 

                                                 
7 Anthone, R. & Janssens, E., Vervoort, S. & Knops, J.(2006). Peinzen, 49 filosofische vragen voor kinderen’. 
Leuven: Acco. 34-35 
8 Girardet, S. (2003). De kamelen en de dromedaris. Averbode. Cego Publishers.  
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mogelijkheden overlopen: de kamelen lachen de 

dromedaris uit omdat die er zo vreemd, zo anders 

uitziet. De dromedaris druipt met een rode kop af en 

laat zich niet meer zien…. 

• Maar het kan ook anders… De kamelen zijn 
nieuwsgierig en willen dat ‘andere dier’ beter leren 

kennen en ze gaan zelfs op zoek naar dieren die nog 

anders zijn….) 

OF 

o Leid het thema ‘anders en gewoon’ in aan de hand van eigen 
tekeningen: 

• Geef de kinderen eerst de opdracht om een ‘gewone’ 
tekening te maken (hetgeen heel wat vragende blikken 

zal oproepen…).  

• Daarna maken ze een tekening die ‘anders’ is, niet 
zomaar gewoon….  

• Laat dan de tekeningen aan elkaar voorstellen: vindt 
iedereen de tekening van …. gewoon en die van … 

anders? Wat maakt ze gewoon of anders? Is dat voor 

iedereen hetzelfde? Welke tekening vind je het 

mooist? Waarom? … 

o Om nu tot de kern van de activiteit - het filosofisch 
gesprek - te  komen, stel je vragen die kunnen helpen om 

het gesprek op gang te brengen en diepgang te geven:  

• Wat is ‘anders zijn’?  
• Wanneer ben je ‘anders’? 
• Wat is dan ‘gewoon’?  
• Wie is ‘gewoon’? 
• Wat is het beste: ‘gewoon’ of ‘anders’? 
• Is het fijn om ‘anders’ te zijn? 
• Is het fijn om ‘gewoon’ te zijn? 
• Zou jij liefst ‘gewoon’ of ‘anders’ zijn? 
 

Afsluiting  

� Laat de leerlingen een leuke affiche (campagneposter) maken 
waarin ze oproepen om het anders-zijn van anderen te aanvaarden. 

Bvb. met als opschrift ‘Anders is niet gek!’   

� Ze mogen ook zelf een slogan bedenken.  
Bijlagen � Bijlage 1: Tekenopdracht ‘iedereen is anders’9 

Bijlage 2: Cartoons om in groep te bespreken – 5 bladzijden10 

 

                                                 
9 Welzijnszorg.(2006) ‘Niemand uitgesloten? Solidariteitsproject 2006 voor de basisschool’. Antwerpen: 
Kipdorp. p. 35. 
10 Welzijnszorg.(2006) ‘Niemand uitgesloten? Solidariteitsproject 2006 voor de basisschool’. Antwerpen: 
Kipdorp. 
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Bijlage 1: Tekenopdracht ’Iedereen is anders’  

- Geef elke figuur een naam; één van de figuren ben jij zelf 

- Maak de figuren zo verschillend mogelijk door: 
- Hun kleding, 
- Wat ze zeggen 
- Hun uitzicht  (blank, donker, lach, traan, meisje, jongen…) 
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Bijlage 2: Cartoons  

© illustraties Klaas Verplancke (www.klaas.be)/ Welzijnszorg  

Groepsopdracht  

Bespreek in groep waarom volgens jullie dit 
zinnetje gezegd wordt.  
Wat is er aan de hand? 
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Groepsopdracht 

© illustraties Klaas Verplancke (www.klaas.be)/ Welzijnszorg  

Bespreek in groep waarom volgens jullie dit 
zinnetje gezegd wordt. 
Wat is er aan de hand? 
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Groepsopdracht  

© illustraties Klaas Verplancke (www.klaas.be)/ Welzijnszorg  

Bespreek in groep waarom volgens jullie dit 
zinnetje gezegd wordt. 
Wat is er aan de hand? 
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Groepsopdracht  

© illustraties Klaas Verplancke (www.klaas.be)/ Welzijnszorg  

Bespreek in groep waarom volgens jullie dit 
zinnetje gezegd wordt. 
Wat is er aan de hand? 
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Groepsopdracht 

© illustraties Klaas Verplancke (www.klaas.be)/ Welzijnszorg  

Bespreek in groep waarom volgens jullie dit 
zinnetje gezegd wordt. 
Wat is er aan de hand? 
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Lopke 2de leerjaar 2.5 

Titel TEKSTBALLONNEN 

Verwerking bij het verhaal ‘Lekker eten’ 

Doelen � De kinderen kunnen uitleggen waarom Lopke niet durft zeggen wat 
ze gegeten heeft. 

� De kinderen kunnen uitleggen dat niet iedereen hetzelfde eet en 
dat eten verschilt van land tot land. 

� De kinderen kunnen reageren op situaties waarin kinderen of 
volwassenen elkaar kwetsen.   

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

In elke school worden er wel eens kinderen gepest, vaak omdat ze op 

de een of andere manier ‘anders’ zijn. Ook Lopke maakt dat wel eens 

mee, omdat ze niet zo’n mooie kleren heeft als andere kinderen, 

omdat ze geen cadeautjes bij heeft voor haar verjaardag, als er 

weer eens luizen zijn op school,… in dit verhaal omdat ze liegt over 

haar eten. 

Aandachtspunten 

vooraf 

� Je kan dit in een contractwerk verwerken: kinderen kunnen deze 
opdracht individueel of in een groepje maken. Indien ze in groep 

werken, wordt de interactie gestimuleerd omtrent deze 

gevoelsgeladen situaties.  

� Je kan de situaties klassikaal bespreken. 
Tip voor de leerkracht 
In de algemene fiche rond kringgesprekken vind je al de info om een goed 
kringgesprek te houden.  
In deze fiche wordt verwezen naar het gebruik van het boekje ‘Vraag maar’ van 
Antje Damm als voorbeeld om kringgesprekken te houden rond thema’s waar elk 
kind over kan meepraten zonder in verlegenheid gebracht te worden. 

 

Verloop Intro: Het verhaal “Lekker eten” 

� Verhaal “Lekker eten” opnieuw voorlezen als uitgangspunt. 
� Bespreking inhoud van het kortverhaal (soort kringgesprek) met 
behulp van 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 verzint Lopke dat ze op restaurant gegaan is?  
o Weet je nog uit welk land paëlla, pizza, balletjes van 
lamsvlees komen? 

o In welke landen zouden ze veel vis eten? 
o Ken je nog gerechten uit andere landen? 
o Hoe zou Lopke zich voelen als… 

� De juf vraagt wat de kinderen gegeten hebben? 
� Ze een verhaal verzint? 
� De andere kinderen met haar lachen? 
� De juf haar een knuffel zou geven 
� … 

Tip voor de leerkracht 
Je kan hierbij de gevoelskaartjes (gezichtjes) of de zelfgemaakte 
gevoelsmeters gebruiken. 
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Kern 

Mogelijkheid 1 

� De kinderen krijgen één of meerdere tekeningen waarop minstens 
twee personages optreden in een gevoelsgeladen situatie of in een 

conflict.  

o Bij één van de personages is reeds een tekstballon 
ingevuld. Twee strips bleven zonder tekst: de kinderen 

kunnen er een eigen ervaring in kwijt. Er is ook nog een 

leeg vak voorzien waarin de kinderen een eigen ervaring 

kunnen tekenen. 

o De kinderen moeten één of meer tekstballonnen zelf 
invullen.  

� Daarna worden deze besproken.  
o Hoe voelen de personages zich?  
o Hoe zouden ze de reactie van de andere personages 
ervaren?  

o Heb je dit zelf al eens meegemaakt?  Hebben anderen 
zoiets ook al eens tegen jou gezegd? Hoe kwam dat? Wat 

was er gebeurd? Hoe heb jij toen gereageerd? 

 

Mogelijkheid 2 

� Je kan ook voor rollenspelen kiezen. Als je voor rollenspelen kiest, 
kan je elke groep een paar situaties geven.  
Tip voor de leerkracht 
Herkenbare situaties voor de eigen klas of school kunnen aan elk groepje 
gegeven worden. Het kan boeiend zijn te zien wat elk groepje ervan maakt.   

 

� Na de ‘voorstelling’ worden de situaties besproken. 
� Mogelijke vragen:   

o Wat vond je van de verschillende reacties?  
o Hoe zou jij reageren als…. dat tegen jou zou zeggen?  
o Hoe kan het anders? Welke reactie zou jij verkiezen?... 
 

Afsluiting 

� Ook de eigen verzonnen situaties worden uitgespeeld. Zie de 
laatste twee pagina’s. Ook deze kunnen onderwerp van gesprek 

vormen:  

o Herken je de situatie? 
o Heb je dat ook al gehoord, gezien,… in deze klas, in onze 
school? 

o Hoe heb je gereageerd? Of hoe zou je kunnen reageren? 
o Wat zou je kunnen zeggen, kunnen doen als dit nog eens 
gebeurt?... 

� De kinderen nemen het wensenboek erbij en formuleren een nieuwe 
wens vanuit het besproken thema. 

Bijlage Bijlage: Tekstballonnen11 

                                                 
11 Depondt, L. ( 1999). Letters, woorden, zinnen, verhalen. Creatieve schrijf- en spreekopdrachten. 
Doekatern voor oudere kinderen. Ego/Echo,1 (3 
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Bijlage: Tekstballonnen  

Opdracht: Wat zou er in de lege takstballon 
kunnen staan? Schrijf het erin. 
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Opdracht 

Verzin zelf wat er in de tekstballonnen zou kunnen 
staan. Schrijf het op. 

Haha, jij op 

restaurant? 

Liegebeest 
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Opdracht 

Teken hier iets wat je zelf hebt meegemaakt  
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Lopke in Aarschot (schooljaar 2006-2007) 

Voorbeeld 
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Lopke 2de  leerjaar 2.6 

Titel SCHOOL …. MET ONGELIJKE KANSEN AAN DE START 

Armoede en onderwijs – kan gelinkt worden aan kortverhaal 4 

waar situaties over het onderwijs aan bod komen.  

Doelen De kinderen  formuleren besluiten in verband met het krijgen van 

ongelijke kansen. 

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

� In het verhaal van ‘Koningin Lopke’ komt via het thema ‘Naar de 
bib’ aan bod dat niet elk kind in gelijke mate profiteert van zaken 

die een onderwijsloopbaan in gunstige zin beïnvloeden.  

� Vanuit het verhaal van het eerste leerjaar zijn de leerlingen ook al 
vertrouwd met het gegeven van ongelijke kansen aan de start. 

Benodigdheden 

 

� De bijlagen. Bijlage 4: de ladders meerdere keren kopiëren op 
transparanten. 

� 4 gelijkaardige doosjes (bvb. sigarenkistjes). 
� 4 pionnen + 4 dobbelstenen. 
� Voor de ervaringsoefening: materiaal voor 4 groepen. Er moet een 
duidelijk verschil zijn in beschikbaar materiaal tussen de 

verschillende groepen: van groep 1 die zowat over alles beschikt 

tot groep 4 die het moet doen met zeer weinig materiaal. 

o Groep 1: Een telefoonboek, een folder met de openingsuren 
van de bibliotheek, een dierenboek, een kinderkookboek, 

een ‘opzoekboek’ voor kinderen,  een rekenmachine,  een 

stappenplan om een olifant te tekenen, papier, stiften en 

kleurpotloden, cadeaupapier, schaar, kleefband, strikjes, … 

o Groep 2: Idem, maar geen kinderkookboek, wel een taalboek 
van de school, geen cadeaupapier maar wel effen kaftpapier 

i.p.v. strikjes, lint en een schaar 

o Groep 3: Een stripverhaal, een rekenboek van de school, een 
telefoonboek, een folder met de openingsuren van de 

bibliotheek, een dierenboek met prenten (geen foto’s), een 

encyclopedie (die veel kinderen niet weten te gebruiken…), 

geen rekenmachine, geen stappenplan om een olifant te 

tekenen, papier en kleurpotloden (geen stiften), 

inpakpapier, geen kleefband, wel een schaar, een stuk touw 

en een gebruikte strik. 

o Groep 4: Enkele strips, een reken- en een taalboek van 
school, een Zonnekind over dieren, enkele andere 

Zonnekinderen, een oud telefoonboek, een folder van de 

bibliotheek, reclamebladen, een krant, lijm en een stuk 

touw, geen schaar, geen strikjes of lint, geen rekenmachine,  

een oud opzoekboek voor volwassenen, papier, een potlood 

en een pakje oude stiften. 

 (Deze hoeven niet meer allemaal te werken). 
Tip voor de leerkracht 
Belangrijk: De eerste groep heeft alles en voor het overige is alles ongelijk 
verdeeld. Groep 4 heeft het minst. 

 

Aandachtspunten � Bespreking cartoon 
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vooraf � Ervaringsoefening in groepjes met nabespreking in kring 
Tip voor de leerkracht 
In de algemene fiche rond kringgesprekken vind je al de info om een goed 
kringgesprek te houden.  
In deze fiche wordt verwezen naar het gebruik van het boekje ‘Vraag maar’ van 
Antje Damm als voorbeeld om kringgesprekken te houden rond thema’s waar elk 
kind over kan meepraten zonder in verlegenheid gebracht te worden. 

 

Verloop  

 

 

 

 

 

 

 

Intro 

� Verhaal “Naar de bib” kan opnieuw voorgelezen worden als 
uitgangspunt van de activiteit 

� Bespreking van de inhoud van het kortverhaal (soort kringgesprek) 
� Bespreking van de cartoon: ‘Het is een wedstrijd die je niet winnen 
kan’ – Zie bijlage 1) 

� Vraagstelling: 
o Bekijk de tekening aandachtig 
o Wie gaat volgens jou de wedstrijd winnen? Waarom denk je 
dat? 

o Vind je het een eerlijke wedstrijd? Waarom wel of niet? 
o Wie kan eens lezen wat er onder de tekening geschreven 
staat? Wat zou dat kunnen betekenen? 

� Vandaag gaan we het hebben over armoede en onderwijs. Wat 
heeft deze prent daarmee te maken? Wie heeft enig idee? 
Tip voor de leerkracht 
Het antwoord moet nog niet gegeven worden: we gaan het samen ervaren in de 
volgende oefening…. 

 

Kern 

Activiteit 1: Ervaringsoefening 

Armoede en onderwijs: met ongelijke kansen aan de start!   

� De leerlingen worden in groepjes verdeeld. Elk groepje zit aan een 
aantal gegroepeerde banken, met een stapel boeken voor zich: een 

groot verschil in aanbod tussen de groepen (zie lijst 

benodigdheden).  

� Leg de kinderen uit dat er een quiz wordt gespeeld. Om de vragen 
op te lossen en de opdrachten uit te voeren mogen ze alle 

materialen gebruiken die er op hun tafel liggen. Er mag niets 

anders gehaald worden.  

 

De quiz 

Deel 1: Vraagstelling 

� Stel een aantal vragen. De leerlingen krijgen telkens 2 minuten de 
tijd (aan te passen aan je groep) om het antwoord te vinden. Elke 

groep die het antwoord binnen de vooropgestelde tijd vindt, krijgt 

een ladder : Zie bijlage 4. 

� Mogelijke vragen - aan te passen aan de boeken die je voorhanden 
hebt… Het is de bedoeling dat de meeste antwoorden moeten 

worden opgezocht  zodat de groepen echt het voorhanden zijnde 

materiaal moeten gebruiken!: 
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o Wat is het telefoonnummer van Child Focus? (110 – terug te 
vinden op de eerste of de laatste bladzijde in de 

telefoongids; in oudere telefoongidsen is dit nummer nog 

niet opgenomen bij de SOS- of hulpnummers). 

o Wanneer is de bib open op maandag? 
o Welke vogel is dit? (foto tonen die zeker in het dierenboek 
van groep 1 terug te vinden is…) 

o Hoeveel is 184  + 497? (Hier wordt bewust gekozen voor 
een oefening van het jaar hoger, zodat niet iedereen de 

oplossing zomaar vindt. De groep met het rekenmachientje 

heeft nu meer kansen…) 

o Een vraag vanuit het kinderkookboek 
o Een vraag vanuit het opzoekboek voor kinderen 
o Een vraag over iets dat de kinderen geleerd hebben op 
school 

o Een vraag over iets dat sommige kinderen kunnen weten 
vanuit hun interesses, hun hobby,... 

� Na de vragen geef je ook nog enkele opdrachten. Hiervoor krijgen 
de leerlingen 5 minuten (aan te passen aan je groep): 

o Teken een olifant (of een andere figuur waarvan je een 
stappenplan hebt): Zie bijlage 2 

o Geef elke groep een doosje (bvb. lege sigarenkist). 
Opdracht: Pak het doosje in als een cadeautje. 

o Bij elke vraag/opdracht levert het ‘beste’ resultaat 2 
ladders op. De groep die tweede eindigt, krijgt 1 ladder. De 

overblijvende groepen krijgen niets. 

 

Deel 2: Het ladderspel – Zie bijlage 3 

� De leerlingen blijven zitten in hun groepje. Elk groepje krijgt een 
spelbord, een pion en een dobbelsteen. Spelbord: Zie bijlage.  

� We spelen nu het ladderspel.  
o Voor het spel begint mag elke groep zijn ladders (gewonnen 
bij de quiz) op het spelbord leggen, waar ze maar willen. 

Wie veel ladders heeft, heeft meer kans om vlug vooruit te 

gaan. 

o De groepen gooien met de dobbelsteen. Start bij 1. 
o Elke groep speelt op eigen tempo, met één pion. De 
leerlingen gooien om de beurt, gaan met de pion het aantal 

ogen vooruit, eindigen ze aan een ladder, mogen ze die 

opgaan. Zo slaan ze een aantal vakjes over. Welke groep zal 

het eerst uit zijn? 

 

Afsluiting: Nabespreking 
Tip voor de leerkracht 
Voorzie hiervoor voldoende tijd! 

 

� Ga met de kinderen in een kring zitten. 
� De volgende vragen kunnen een aanzet tot gesprek zijn: 
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o Vond je het een eerlijk spel (het ladderspel)? Waarom wel 
of niet? 

o Wie was er bevoordeeld? 
o Vond je het een eerlijke quiz? Waarom wel of niet? 
o Waren er vragen bij die je zonder opzoeken kon 
beantwoorden? Hoe kwam dat? 

o Op welke vragen wist je geen antwoord en kon je ook geen 
antwoord vinden? Hoe kwam dat? 

o Wat was volgens jou nodig om deze quiz te winnen? 
o Zie je een verband tussen de quiz, het spel, de tekening 
(van de introductie)  en de verhalen van Lopke? 

� De kinderen nemen het grote wensenboek van Lopke en vullen een 
nieuwe wens voor Lopke aan.  

Bijlagen � Bijlage 1: Cartoon12 
� Bijlage 2: Stappenplan ‘een uil’ tekenen13 
� Bijlage 3: Spelbord ladderspel14 
� Bijlage 4: Ladders voor het ladderspel15 

 
 

                                                 
12 Welzijnszorg.(2006).‘Adventskalender.  Antwerpen: Kipdorp. 
13 http://www.leukvoorkids.nl/cartoon-tekenen-een-uil-in-een-boom 
14 Welzijnszorg.(2002).  De Laddercompetitie . Kan iedereen volgen?’ Uit het adventsproject voor de 
basisschool bij de campagne van Welzijnszorg. 
15 Idem 
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Bijlage 1: Cartoon  

© illustraties Klaas Verplancke (www.klaas.be)/ Welzijnszorg  
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Bijlage 2: Tekenen van een uil  
In een paar stappen teken je een grappige uil met grote ogen die in 

een boom zit. 

Hoe maak je het? 

 
In een paar simpele stappen teken je een uil in een boom … laten we snel beginnen 
1. Begin de tekening van de uil met z’n snavel (een driehoekje met de punt naar beneden) en 
een paar grote starende ogen. 
2. Teken een platte kop en voeg er twee puntige oortjes aan toe. 
3. De zijkant van het uilenlijf maak je door twee gebogen lijnen te trekken. 
4. Onze uil heeft overdreven grote voeten. Teken de tenen van de uil door 6 driehoeken (met 
de langste punt naar beneden) te maken. De vleugels van de uil worden gevormd door twee 
kromme lijnen te zetten aan de binnenkant van zijn lijf. 
5. Nu zweeft de uil nog in de lucht. Laat hem op een tak zitten door een dikke, stevige tak te 
maken 
6. Tenslotte teken je de stam van de boom en het bladerdak. Oehoe! 
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Bijlage 3: Spelbord voor het ladderspel 
 

72 71 70 69 68 67 66 65 64 

55 56 57 58 59 60 61 62 63 

54 53 52 51 50 49 48 47 46 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 

36 35 34 33 32 31 30 29 28 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

18 17 16 15 14 13 12 11 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Bijlage 4: Ladders voor het ladderspel 
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Lopke 2de leerjaar 2.7 

Titel IK HEB GEEN GELD OM LEUKE DINGEN TE DOEN 

Verwerking bij het verhaal ‘Naar de bib’ 

Doelen � De kinderen kunnen vertellen over hun hobby’s. 
� De kinderen kunnen uitleggen dat hobby’s vaak een dure 
aangelegenheid zijn. 

� De kinderen formuleren voorstellen voor activiteiten die niet duur 
zijn. 

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

Lopke moet mama helpen, mee naar de winkel gaan en al eens op haar 

broertje en halfzusje passen. Over vrijetijdsbesteding en hobby’s 

wordt niet gesproken. In het verhaal van de bib wordt Lopke 

aangesproken door het boekje van de kip en de frietjes. 

Uit het verhaal van het eerste leerjaar weten we dat Lopke graag in 

de naschoolse opvang bleef, omdat ze dan bvb. eens een mooie film 

op DVD kon bekijken (- wat thuis niet kan…). 

Benodigdheden 

 

� Figuurtje (jongen of meisje) per kind als ‘opstapje’ naar het 
kringgesprek toe. 

� Grote flap met een kind erop (jongen of meisje – maakt niet uit). 
� Dikke stiften. 
� Kosteloos knutselmateriaal (waardevol wegwerpmateriaal). 
� Doosje met namen van de leerlingen in. 

Verloop  

 

 

 

 

 

 

 

Intro: Het verhaal “Naar de bib” en motivatie 

� Verhaal  “Naar de bib” kan voorgelezen worden als uitgangspunt 
van de activiteit OF 

� De leerkracht stelt een aantal vragen: 
� Wie wou er weer kokkin worden? 
� Waar zag Lopke het boekje van de kokkin? 

� De leerkracht stelt vragen over naar de bib gaan en lezen. 
� Wie leest er graag? 
� Wat doe je allemaal graag? 

 

Kern 

Activiteit 1: Individueel opstapje - Voorbereiding tot het 

kringgesprek 

� De leerlingen krijgen elk een figuurtje (jongetje of meisje). (Zie 
bijlage 1) 

� Bij de verschillende lichaamsdelen schrijven ze op wat ze er graag 
mee doen.  

� Voorbeelden: 
o ‘hoofd’: ik los graag kruiswoordraadsels op;  
o ‘handen’: ik knutsel graag, ik help mama/papa graag met…;  
o ‘benen’: ik houd van voetballen; 
o ‘mond’: ik eet graag…;  
o ‘ogen’: ik zie graag…; 
o  ‘oren’: ik luister graag naar…; 
o … 

 

Activiteit 2: Kringgesprek over ‘interesses, voorkeuren, 
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goestingen, hobby’s’ 
Tip voor de leerkracht 
Ideeën over het vormen van een kring vind je in de algemene bijlagen. Ook 
andere tips zoals over de binnen- en buitenkring vind je hier terug. 

 

� Binnen- en buitenkring: 
o De kinderen vormen een dubbele kring. 
o Om de beurt vertellen de leerlingen die samen een duo 
vormen aan elkaar wat ze allemaal graag doen; ze doen dit 

aan de hand van het figuurtje dat ze op voorhand aangevuld 

hebben. Opdracht is dat ze goed moeten luisteren naar 

elkaar, want dat ze achteraf kort moeten kunnen vertellen 

wat ze gehoord hebben van elkaar. 

o Na 2 minuten (als ieder 1 minuut verteld heeft) wordt er 
doorgeschoven.  

Tip voor de leerkracht 
 Je kan dit al speels bepalen met bvb. een dobbelsteen (de binnenkring schuift 
zoveel plaatsen  op als de dobbelsteen aangeeft). Je kan ook werken met muziek: 
als de muziek stopt, blijf je staan en heb je je nieuwe partner gevonden. 

 

o Hetzelfde gesprekje wordt nog één of twee keren 
herhaald. 

� Plenum in grote groep.  
o Er wordt een naam getrokken: wie kan vertellen wat … 
allemaal graag doet? Als het kind in kwestie wil aanvullen, 

mag dat. 

o Tijdens het plenum schrijft de leerkracht op een grote flap 
(zie benodigdheden)  welke hobby’s er vermeld worden: bvb. 

knutselen, voetballen, ballet, fietsen, lezen,... 

 

Activiteit 3: Bespreking van de hobby’s. 

� De leerkracht geeft aan dat hij de hobby’s die hij gehoord heeft 
tijdens de kring op de grote flap geschreven heeft.  

� Er wordt nu met 3 kleuren gewerkt:  
o Groen: hobby’s die iedereen kan doen omdat ze geen geld 
kosten  zoals knutselen: dat kan je ook doen met kosteloos 

materiaal, wandelen, kampen bouwen,…) 

o Rood: hobby’s waarvoor heel wat geld nodig is o.w.v. 
materiaal, lidgeld,… (bvb. paardrijden, ballet,…) 

o Oranje: hobby’s waarvan we het niet goed weten, of die wel 
iets kosten, maar waarvan het totale bedrag wel meevalt 

(bvb. jeugdbeweging: een beetje lidgeld en ev. een uniform, 

maar dat kan je ook tweedehands kopen en het is niet 

steeds een verplichting). 

� Vragen ivm Lopke: 
o Bij Lopke thuis is er geen geld voor hobby’s: er is nauwelijks 
genoeg geld om eten te kopen.  

o Als jij Lopke was, zou je dan je hobby’s nog kunnen 
uitoefenen? Waarom wel of niet? 
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Tip voor de leerkracht 
Let erop dat de kinderen kritisch genoeg kijken of hun hobby wel écht kosteloos 

is… 

 

� Bedenk samen met de kinderen alternatieven: bvb. knutselen: kost 
geld: materialen e.d. Een mogelijk alternatief is echter dat je ook 

mooie dingen kan maken met kosteloos (wegwerp)materiaal . 

 

Afsluiting 

� Knutsel met je klas iets moois met wegwerpmateriaal. 
o Enkele voorbeelden: een springende origamikikker, een 
pennenhouder (WC-rolletjes),… 

o Er bestaan ook knutselboeken met voorbeelden van 
knutselwerkjes uit kosteloos wegwerpmateriaal.  

o Je kan de leerlingen ook zelf iets laten zoeken wat ze 
zouden willen maken.   

� Ook lezen is een hobby die niets moet kosten. 
o Je kan boekjes lenen in de bibliotheek.  
o Om de stap kleiner te maken, kan je ook met je klas al eens 
naar de bibliotheek gaan. In klasverband is vaak het 

lidmaatschap ook gratis. Anderzijds leer je kinderen ook de 

weg naar de bibliotheek.  

Bijlage Bijlage16: Figuurtjes voor individuele opstap kringgesprek 

 

                                                 
16 http://tell.fll.purdue.edu/JapanProj/FLClipart/ Zie ook www.sclera.be voor gratis pictogrammen. 
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Bijlage: Jongen- en meisjefiguurtje 
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Lopke 2de leerjaar 2.8 

Titel DE KRINGWINKEL 

Doelen � De kinderen verwerken informatie over de werking van een 
kringwinkel. 

� De kinderen kunnen vertellen over de werking van de kringwinkel. 
Link met het 

verhaal van 

Lopke 

Bij Lopke thuis hebben ze het niet erg breed. Een extraatje zit er 

dan ook niet vlug bij. Mama kijkt altijd goed wat er in reclame is, om 

toch rond te komen en voldoende eten op tafel te kunnen zetten. 

Geld voor nieuwe kleren is er dus ook niet. Maar de oma van Lopke 

heeft daar iets op gevonden: in de kringwinkel kan je heel leuke 

spullen kopen voor een klein prijsje. 

Benodigdheden � Bijlage 1: Tekst en vragen over de kringwinkel  
� Eventueel spullen die leerlingen niet meer gebruiken, maar die toch 
nog in goede staat zijn, om mee te nemen naar de kringwinkel. 

Aandachtspunten 

vooraf 

� De leesopdracht kan in een contractwerk verwerkt worden en 
daarna klassikaal besproken. 
Tip voor de leerkracht 
Als er in de beurt een kringwinkel is, pas je de informatie aan van bijlage 1 over 
de naam en het adres van de kringwinkel aan. 
Je kan ook op de websites van die kringwinkel kijken of er soms teksten 
voorhanden zijn die je kan gebruiken.  

� Het is belangrijk de aandacht erop te vestigen dat naar de 
kringwinkel ook  aangenaam kan zijn om er leuke dingen te kopen 

die niet duur zijn. De kinderen moeten dus inzien dat je evengoed 

naar de kringwinkel kan gaan omdat het goedkoop is als omdat het 

leuk is. 

Verloop  

 

 

 

 

 

 

 

Intro 

� De leerkracht toont een prent van een kringwinkel. 
� Opstart met 3 vragen:  

o Wat weet je al over een kringwinkel? 
o Wat zou je nog willen weten? 
o Wat zou je willen doen? 

Tip voor de leerkracht 
Dit soort vragen kan gebruikt worden als vertrekpunt voor een project. Hierdoor 
kom je tegemoet aan vragen vanuit hun interesse en kunnen zij met hoge 
betrokkenheid het antwoord op deze vragen opzoeken en verwerken. Ze kunnen 
interviews afnemen, info opzoeken via internet of bib, een knutselwerk maken, … 

 
Tip voor de leerkracht 
Je kan de kinderen in groepen verdelen en hen deze vragen per groep laten 
beantwoorden of je kan ervoor kiezen om deze opdracht ineens in de grote groep 
te doen. 
 
Tip voor de leerkracht 
Om de betrokkenheid van alle kinderen te verkrijgen, kies je best voor 
coöperatief groepswerk.  
Zo kan je bvb. elk kind in een groep een andere kleur stift geven, om elk kind te 
stimuleren tot eigen inbreng.  Om alle gegevens te verzamelen, kan je elk kind in 
de groep en nummer geven. Alle nummers … gaan rechtstaan en geven om beurt 
een antwoord op de vraag.  De groep moet er dus voor zorgen dat elk kind alle 
antwoorden kan toelichten. Wie iets gezegd heeft, gaat terug zitten. Wie geen 
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nieuw antwoord meer heeft, mag ook gaan zitten. Daarna mogen de nummers… 
rechtstaan. Zelfde werkwijze. Welke groep heeft nog een antwoord dat nog niet 
aan  bord staat? 

 

Kern 

Activiteit 1: Kennis opdoen over de kringwinkel 

� De kinderen lezen de tekst over de kringwinkel (Zie bijlage 1) 
zelfstandig en beantwoorden de vragen.  
Tip voor de leerkracht 
Dit kan individueel of in groep gebeuren en zo verwerkt worden in een 
contractwerk  

 

� Tijdens een nabespreking wordt er op de vragen teruggekomen. 
o Welke vragen uit onze lijst zijn nu al beantwoord?  
o Welke nog niet?  
o Hoe gaan we een antwoord op deze vragen kunnen vinden?  
o Wie zorgt voor wat? Hier worden concrete afspraken over 
gemaakt! 

 

� Hebben de leerlingen concrete ideeën om verder te werken (wat 
ze nog willen weten en wat ze nog willen doen)?  
Tip voor de leerkracht 
Kijk wat mogelijk is. Als je op hun voorstellen kan inspelen, heb je gegarandeerd 
hoge betrokkenheid! 

 

Activiteit 2: Bezoek aan de kringwinkel 
Tip voor de leerkracht 
Je kan met de kinderen ook een bezoek brengen aan een kringwinkel. Ook daar 
kan je heel wat antwoorden op vragen verkrijgen.  
Best wordt zo’n bezoek goed voorbereid. 
Een mogelijk scenario vind je hieronder. 

 

Voorbereiding bezoek aan de kringwinkel  

� Taak vooraf voor jou en voor de kinderen: 
o Spreek met de leerlingen af dat ze elk iets meebrengen van 
thuis dat niet meer gebruikt wordt, maar nog goed is om 

door iemand anders gebruikt te worden.  

o Zorg als leerkracht voor enkele reserve-items. 
� Spreek op voorhand met de verantwoordelijke 

o Wat is jullie doel is van een bezoek aan de kringwinkel? 
o  Kader het bezoek ook binnen het project Lopke rond 
kansarmoede.  

o Eventueel kan je ook de vragen op voorhand aan de 
verantwoordelijke van de kringwinkel bezorgen. 

 

Het eigenlijke bezoek aan een kringwinkel: 

� Mogelijk verloop zodat de leerlingen zien wat er met de door hen 
meegebrachte producten gebeurt: 

o Ontvangst door een verantwoordelijke 
o Afgeven van de meegebrachte producten 



©ECEGO-Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs    Activiteitenfiches p. 49 

o Nazicht van de meegebrachte producten 
o Toelichting bij de stappen die gezet worden vanaf het 
binnenbrengen of ophalen van een product tot de verkoop 

ervan in de winkel. Deze toelichting over de werking van een 

kringwinkel kan gebeuren a.d.h.v. de meegebrachte 

producten. 

o Eventueel reparatie van het product 
o Waarde schatten en artikelen prijzen 
o Producten uitstallen in de winkel 
o Rondleiding of ontdekkingstocht in de winkel (de lln. 
ontdekken ‘schatten’ in de kringwinkel) 

� Kans tot vraagstelling door de leerlingen. 
 

Afsluiting 

� Vraagstelling 
o Wat vonden jullie van het bezoek aan de kringwinkel?  
o Heb je er iets nieuw geleerd? Wat? 
o Zijn al onze vragen (brainstorming) beantwoord? 
o (Indien niet, ga dan met de leerlingen na waar nog naar een 
antwoord kan gezocht worden en wie dat voor zijn rekening 

neemt.) 

o Vind je een kringwinkel nuttig? Waarom wel of niet? 
(Denk hierbij zowel aan recyclage, verminderen van de 

afvalberg, als aan tewerkstelling.) 

� Maak met de leerlingen afspraken op klasniveau (dit zou ook op 
schoolniveau kunnen gebeuren): materiaal uit de klas, de school, 
dat niet meer gebruikt wordt, gooien we niet zomaar weg. We gaan 

steeds na of we het niet aan de kringwinkel kunnen bezorgen… 

Bron www.kringwinkel.net 

www.kringwinkel.com 

www.dekringwinkel.be 

www.kringloop.net 
Bijlage Bijlage : De kringwinkel (tekst en vragen)17 

 
 

 

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.

                                                 
17  
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Bijlage: Informatie en vragen over een kringwinkel 
 

Zie op www.dekringwinkel.be voor interessante informatie. 

Wat je ook zoekt, zoek ook even in De Kringwinkel! 

 

Als je op zoek bent naar iets, neus dan ook eens rond in de 

kringloopwinkel. 

Dan weet je zeker dat je iets koopt, dat goed is voor je 

portemonnee, want alles is er te koop aan de laagste prijzen: 

kleding, huisraad, boeken, speelgoed, fietsen, grote en kleine 

elektrische machines, sierstukken, gereedschap, hobbyartikelen en 

meubelen. 
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 Zo werkt de kringloopwinkel!  

Heeft je moeder grote kuis gedaan? Is de zolder of kelder 

opgeruimd? Een kringloopcentrum gebruikt spullen die mensen niet 

meer gebruiken, maar die eigenlijk nog niet weggegooid moeten 

worden omdat ze nog goed genoeg zijn. De kringloopwinkel haalt die 

dan gratis bij jou op! 

Mensen die er werken sorteren deze spullen en herstellen ze als dat 

nodig is. De opgeknapte goederen komen in de kringloopwinkel 

terecht en gaan een tweede leven tegemoet. 

Ze verkopen boeken, eetkamers, elektrische apparaten, kleding, 

speelgoed, fietsen, ...  

 

Vanwaar komt de naam ‘kringloop’- winkel, denk je?  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………  
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Deze foto’s komen van  www.dekringwinkel.be  

 

 

 

 

 

 

 

Vind je het een goed idee om spullen die mensen niet meer gebruiken 

op te halen en deze aan andere mensen verder te verkopen voor 

weinig geld? 

JA   O 

NEEN  O  

Leg uit waarom 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………  

Wat zou jij er kopen?  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Lopke 2de leerjaar 2. 9 

Titel WAT IK NIET MEER ZAL VERGETEN… 

Doelen � De kinderen formuleren wat ze onthouden hebben over Lopke en 
kansarmoede. 

� De kinderen verwoorden wat hen heeft geraakt. 
Link met het 

verhaal van 

Lopke 

Kennis over armoede is één zaak die we met dit project over Lopke 

beogen. Daar begint het mee: erkennen dat er ook bij ons in de buurt 

armoede is en weten dat het om een meervoudige problematiek gaat. 

De kinderen hebben met dit project Lopke gaandeweg beter leren 

kennen. Ze voelen mogelijk enige sympathie voor Lopke en hopelijk 

ook voor de vele echte Lopkes. 

Met de band die er tussen de kinderen en Lopke is gegroeid kan er 

iets gedaan worden. Dit project heeft dus een einde, of beter 

gezegd een uitloper nodig. 

Benodigdheden Alle materialen (affiches, knutselwerkjes,…) die in de loop van het 

project tot stand kwamen. (eerste én tweede leerjaar) 

Aandachtspunten 

vooraf 

Je kan onmiddellijk een kringgesprek houden, of je kan de kinderen 

eerst de kans geven om individueel of in kleine groepjes rond de 

vragen na te denken. Kijk naar de mogelijkheden van jouw klasgroep. 

Verloop Intro 

Kringgesprek over alles wat de kinderen van en over Lopke 

geleerd hebben. 

� Schrijf het woord ‘armoede’ (of ‘arm zijn’ of ‘Lopke’) op het bord.  
o Wat roept dit nu bij de kinderen op?  
o Je kan kernwoorden op bord noteren ( bijvoorbeeld 5 
prettige en 5 niet-prettige woorden ) 

o Herinner de kinderen aan de lijst ‘armoede (arm zijn) is…’, 
die in het eerste leerjaar werd opgebouwd en misschien 

concreet vorm kreeg in affiches of waaraan verder werd 

gewerkt… Neem ook het wensenboek erbij! 

Kinderen kunnen deze lijst/wensen nog aanvullen als ze 

nog nieuwe ideeën hebben… 

� Bespreek even wat er op het bord staat.  
 

Kern 
� Nodig de kinderen uit om m.b.v. het bordplan na te denken over de 
volgende vragen:  

o Wat heb je geleerd over Lopke? 
o Wat heb je geleerd van Lopke? 
o Wat heb je geleerd over armoede? 
o Wat heeft jou het meest geraakt? 
o Waaraan zal je nog vaak moeten denken? 
o Zijn er zaken die je blij of verdrietig hebben gemaakt? 
o Wat zou jij aan andere mensen willen vertellen over 
armoede? 

� Houd er een kringgesprek rond.  
 

Afsluiting 
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Wat zou je graag aan Lopke geven? 
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Lopke 2de leerjaar 2. 10 

Titel WAT KUNNEN WIJ DOEN TEGEN ARMOEDE EN 

UITSLUITING? 

Actie vanuit de kinderen 

Doelen � De kinderen verwoorden wat zij gaan ondernemen. 
� De kinderen dragen hun steentje bij om de Lopkes in hun 
klas/school daadwerkelijk te helpen.  

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

Kennis over armoede is één zaak die we met dit project over Lopke 

beogen. Daar begint het mee: erkennen dat er ook bij ons in de buurt 

armoede is en weten dat het om een meervoudige problematiek gaat. 

De kinderen hebben met dit project Lopke gaandeweg beter leren 

kennen. Ze voelen mogelijk enige sympathie voor Lopke en hopelijk 

ook voor de vele echte Lopkes. 

Met de band die er tussen de kinderen en Lopke is gegroeid kan er 

iets gedaan worden. Dit project heeft dus een einde, of beter 

gezegd een uitloper nodig. 

Benodigdheden � Alle materialen (affiches, knutselwerkjes,…) die in de loop van het 
project tot stand kwamen. 

� Doosje met namen van alle leerlingen en van de leerkracht. 
� Een kroon voor elk kind. 

Aandachtspunten 

vooraf 

� Na stilgestaan te hebben bij wat het is om uitgesloten te worden, 
kan je met de kinderen tot verschillende acties overgaan: een 

contract tegen uitsluiting ondertekenen, een tentoonstelling 

organiseren, een stille optocht, een klaskrant maken,… 
Tip voor de leerkracht 
Het is echt de bedoeling dat je plukt uit de verschillende mogelijkheden, al naar 
gelang de groep die je hebt, je eigen voorkeur, de noden die je ervaart. 

 

� Je kan voor deze activiteit ook samenwerken met de klas van het 
eerste leerjaar. Deze kinderen kunnen een bijdrage leveren op 

andere vlakken voor bijvoorbeeld een schoolkrantje of een 

tentoonstelling. 

Verloop Intro 

� Kringgesprek rond de vraag: ‘Als jij Lopke was, wat zou jij het 
ergste vinden aan arm zijn?’  

Dit is een vraag die ons laat zien wat er bij de kinderen blijft 
hangen… Wat hebben ze opgepikt en wat niet? 

� Aanbieden van de tekst ‘boterhamdoos’ (Zie bijlage 1)  
Het verhaaltje voorlezen en met de kinderen bespreken: begrijpen 

ze dat uitgesloten worden erger is dan honger hebben? 

 

Kern 

Activiteit 1: Uitgesloten worden 

� Kringgesprek 
o Op het bord staat geschreven: ‘Jij hoort er niet bij!’ 
o Kringgesprek aan de hand van de volgende vragen: 

� Tegen wie wordt dat allemaal gezegd? En waarom? 
� Heb jij al eens tegen iemand gezegd dat hij/zij 
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niet meer mag meespelen? Dat hij of zij er niet bij 

hoorde? Waarom was dat? 

� Heb je in het verhaal van Lopke ook soms het 
gevoel gehad dat Lopke er niet bij hoorde? 

Wanneer was dat? 

� Gebeurt zoiets ook bij volwassenen? Sluiten 
volwassenen ook soms anderen uit? Kan je daar 

voorbeelden van geven? 

� Ben jij zelf al eens uitgesloten? Mocht je zelf al 
eens niet meedoen? Hoorde je er zelf al eens niet 

bij? Weet je waarom dat zo was? Hoe voelde je je 

daarbij? 
Tip voor de leerkracht 
Twee aandachtspunten om tijdens het gesprek in het achterhoofd te houden: 
 Let erop dat je zeker het thema armoede expliciet aanhaalt als reden voor 
uitsluiting 
Let erop dat de leerlingen in hun antwoorden niet blijven steken bij uiterlijke 
kenmerken. 

 

o Besluit: het ergste aan armoede is uitgesloten worden, er 
niet bijhoren, waardoor deze kinderen vaak denken dat ze 

niemand zijn 

o Lees het gedichtje ‘Ik stel niets voor’ (Zie bijlage 2) voor 
en bespreek het met de kinderen. Elk kind is veel waard! 

� Verhaal  ‘Een kroontje voor iedereen’  
o Voorlezen (Zie bijlage 3). 
o Een pluimpje geven aan mekaar: 

� Steek de namen van alle kinderen van de klas én van 
de leerkracht in een doosje.  

� Iedereen trekt een naam. Wie zijn eigen naam 
trekt, steekt hem terug.  

� Ieder schrijft nu op een kroon wat de persoon van 
wie hij/zij de naam getrokken heeft goed kan, of 

wat er leuk is bij hem/haar, wat hij/zij tof vindt 

aan die persoon. 

� Al de kronen worden voorgelezen. 
 

Activiteit 2: Actie! Wat kunnen wij tegen armoede doen? 

� Een contract maken: 
o Voorlezen uitspraak18:  
‘Het ergste aan de armoede is de uitsluiting. 

En precies tegen die uitsluiting kan je zelf al iets doen. 

Als je kinderen die anders zijn, erbij laat horen. 

Vriendschap tegen armoede dus. 

Het is niet gemakkelijk, maar het kan. 

Je moet er gewoon aan beginnen.’ 
                                                 
18 Tapori. Vriendschap tegen armoede’ . Infoboekje over de vierde  wereld. Met verhalen over vriendschap. 
Kinderafdeling van ATD Vierde Wereld.  
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(Dit staat geschreven in het boekje ‘Tapori, vriendschap tegen 
armoede’. Het is een oproep gericht aan alle kinderen die op hun 
manier hun steentje willen bijdragen aan de strijd tegen armoede. ) 

o Als de leerlingen bereid zijn hieraan mee te werken, heel 
concreet in de eigen klas, de eigen school, hun eigen  

straat,… dan worden ze uitgenodigd om een contractje te 

ondertekenen. Een modelcontract vind je in bijlage 4.  
Tip voor de leerkracht 
 Moedig de leerlingen aan dit heel bewust te doen.  
Kom er ook op terug als er naderhand van uitsluiting sprake is. 

 
Tip voor de leerkracht 
 Je kan uiteraard ook met de kinderen zelf een eigen contract opstellen, dat 
jullie ook op een eigen manier concretiseren. 

 

� Onze stem laten horen: wij zijn tegen armoede! 
o Je kan met de klas een tentoonstelling organiseren waarin 
je aan de andere klassen laat zien wat jullie over armoede 

weten, en waarin je hen oproept om ook jullie contract 

tegen uitsluiting te ondertekenen. 

Voor de tentoonstelling kunnen jullie alle materialen 

gebruiken die jullie gemaakt hebben tijdens het werken 

rond Lopke. 

o Op 17 oktober wordt jaarlijks de werelddag van verzet 
tegen extreme armoede georganiseerd. Ook dan kunnen 

jullie je stem laten horen. Jullie kunnen in de buurt van de 

school een stille optocht houden waarin jullie aan de buurt 

tonen wat jullie over armoede weten en wat jullie erover 

denken.  Jullie kunnen bijvoorbeeld spandoeken maken met 

de beste aanvulzinnen die jullie gemaakt hebben rond 

‘armoede is….’ – ‘arm zijn is…’. 

o Of wat dachten jullie van een krantje over Lopke? Een 
klaskrant waarin jullie je stem over armoede laten horen. 

Op fiche 2.11 vind je hier nog een concreet voorstel rond 

uitgewerkt. 

Afsluiting 

Reflectie op de actie 

Bijlagen 
� Bijlage 1: Tekst ‘Boterhamdoos’19  

� Bijlage 2: Gedicht ‘Ik stel niets voor20 
� Bijlage 3: ‘Een kroontje voor iedereen21’ 
� Bijlage 4: Contract tegen uitsluiting22 

                                                 
19 Welzijnszorg.(2006). Niemand uitgesloten? Solidariteitsproject 2006 voor de basisschool’. Antwerpen: 
Kipdorp.  
20 Welzijnszorg.(2006).  Niemand uitgesloten? Solidariteitsproject 2006 voor de basisschool’. Antwerpen: 
Kipdorp 
21 Versteylen, L. Een kroontje voor iedereen. 
22 Idee uit: Tapori. Vriendschap tegen armoede’ . Infoboekje over de vierde  wereld. Met verhalen over 
vriendschap. Kinderafdeling van ATD Vierde Wereld.  
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 
 

IK STEL NIETS VOOR… 

 
Opdracht aan het bord: 

Vertel je toekomst in het kort. 

Peter wordt een brandweerman, 

Andy superman die alles kan. 

 

Lyn wordt juf, net als haar vriendin, 

En Jeroen die wil de ruimte in. 

Voor Joke is mama zijn genoeg, 

Maar Klaas wordt doelman van de beste ploeg. 

 

Mo is de uitvinder van morgen, 

Fatmira gaat voor bloemen zorgen. 

Professor, acrobaat, ster van het jaar, 

Evy heeft haar prinsessenkleed al klaar. 

 

Ik heb geen droom, geen plan. 

Ik kan daar toch niets van. 

De juf kan het vergeten hoor, 

Ik stel niets voor. 
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Bijlage 3 
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Bijlage 4 
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Lopke 2de 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 1:Een catalogus23, een doos, een schatkist … maken 

voor Lopke 

� Maak (samen) een catalogus, een klaskrant…. over waar je de 
voorbije periode rond werkte.  

o Voor beide leerjaren kan je teruggrijpen naar de producten 
die tijdens de activiteiten rond Lopke zijn gemaakt.  

o Je kan ook elk kind de opdracht geven één iets uit hun map 
rond Lopke te selecteren voor de catalogus of de klaskrant. 

Belangrijk is wel dat de leerlingen iets kunnen vertellen bij 

hun selectie.  

o 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.  

� Bespreek samen hetgeen de kinderen maakten..  
 

Afsluiting: Evaluatie 

Laat de kinderen het evaluatieblad van Lopke invullen. Je kan er 

achteraf een kring aan koppelen. 
Bijlage Bijlage 1: Evaluatieblad Lopke 

 

                                                 
23 Saey.P. & Van Eeckhaut, M. (2005). Dubbel focussen. Canon Cultuurcel 
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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. 
-  
  


