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Vrijdag 3 november  
 

Mijn naam is Lopke.  

Ik vind dat een heel lelijke naam.   

Lopke komt van Lobelia. Mijn oma van papa’s kant heet ook zo.  

‘Mijn moeder is een goed mens,’ zei papa toen ik geboren werd. ‘We noemen het 

kind Lobelia.’ 

‘Een goed idee,’ zei mama. 

‘We maken er Lopke van,’ zei papa.  

‘Lopke klinkt goed,’ zei mama. (Ze vond in die tijd alles goed wat papa zei) 

 

Lopke klinkt vreselijk.  

Lopke kopke bobke robke snobke mopke. 

‘Lobelia betekent prinses,’ zegt Oma Lobelia altijd. ‘En Lopke dus ook. We moeten 

trots zijn op onze naam.’  

Maar we lijken niet op een prinses.  

Prinsessen zijn mooi en mager en hebben lange blonde haren. Zegt mijn papa. 

Ik ben mager maar niet mooi (ik heb kromme benen). En ik heb lange bruine 

haren. Geen sprietje blond zit daartussen. Niet één. 

Oma Lobelia lijkt op een palmboom. Haar haren draagt ze altijd bovenop haar kop 

gespeld. Ze is heel klein. En dik. Klein en dik en met een palmboom op haar kop. 

Ik heb nog een oma, Oma Wiske (de mama van mijn mama). Iedereen zegt dat ik 

het meest op haar lijk. Ze lijkt op een bezemsteel. Ze is lang en mager. Ze heeft 

ook nog een lange grijze paardenstaart.   

Lijk ik op een bezemsteel?   

Nee toch? 

 

Ik ga Oma Lobelia nooit meer zien.  

Dat heeft mama gezegd. Ze zei ook: wen er al maar aan, kind.  

Mama noemt me altijd kind. Alleen maar heel af en toe Lopke. 

Ik vind dat niet erg. 

Lopke kopke bobke robke snobke mopke.  

Altijd riepen ze me na, de kinderen van mijn vroegere school. Lopke kopke bobke 

robke snobke mopke. Ik heb hen nooit durven zeggen dat het prinses betekent. 

Ze zouden me toch niet geloven, ze zouden zeggen dat ik me aanstelde en daarna 

zouden ze me keihard uitlachen. Dat deden ze altijd. Iedereen uitlachen die niet 

op hen leek. Gelukkig ga ik hen nooit meer zien. Nooit meer van mijn leven. Want 

vanaf vandaag wonen we in Aarschot. Mama, onze Kevin, en ik. 

Onze Kevin is mijn kleine broer.  

Omdat papa mijn naam gekozen had, mocht mama die van Kevin kiezen. 

Ik vind Kevin een mooie naam. Het is een filmsterrennaam, én het rijmt op niks. 

Het helpt als je naam op niks rijmt. 
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Vanaf vandaag wonen we dus in het huis van oma Wiske. 

Mijn papa is in Leuven gebleven. Die woont nu bij Oma Lobelia. Voor altijd. Dat 

zegt hij. En dat hij mama nooit meer wil zien. 

En mij dan, denk ik. En onze Kevin? 
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Zaterdag 4 november 
 

Oma Wiske woont in een grote wijk. Die wijk staat vol huizen die allemaal op 

elkaar lijken. Echt allemaal.  

In Leuven woonden we in een appartement.  

Ik vind het huis van oma Wiske veel leuker. Als ik de deur opentrek, sta ik op 

straat. In Leuven moest ik nog vijf verdiepingen naar beneden. Dat waren 60 

trappen, ofwel de lift. De lift is wel vijftig keer blijven hangen met mij er in 

(helemaal alleen nog wel), en de vijftigste keer had ik er genoeg van. Ik wil niet 

doodgaan in een lift. In Amerika gebeurt dat soms, dat mensen doodgaan in een 

lift. Ze krijgen geen lucht meer, of ze verhongeren.  

In de straat van oma Wiske wonen veel kinderen. Vanmorgen vroeg al waren ze 

op straat aan het hinkelen. Ik wilde vragen of ik mocht meedoen, maar ik durfde 

het niet. ‘Hoe heet je’, riepen ze toen ze me zagen. Ik deed of ik het niet hoorde 

en liep gauw weer naar binnen.  

Ik wilde dat ik Madonna heette. Met Madonna gaan ze niet durven lachen. 

Madonna rijmt ook op niks. 

 

‘Kind, zo maak je geen vrienden,’ zei mama toen ik na vijf minuten alweer binnen 

was.  

‘Laat haar nu maar,’ zei oma Wiske. ‘Het komt allemaal wel goed. Pak maar een 

boterham, Lopke.’  

Ik pakte een boterham en bleef wat rondhangen in de woonkamer. Mama en oma 

Wiske zaten voor tv. Ze keken naar een quiz en mama zei dat ze alle antwoorden 

kende. Toen zei oma Wiske dat mama moest bellen naar de tv, misschien won ze 

wel een prijs, een reis of zo, maar mama zei: bellen is duur, en toen zei oma: ach 

kind, denk niet altijd aan dat geld, ik kom elke maand goed rond; maar nu zijn wij 

er, zei mama en ze begon hard te huilen en toen ben ik maar snel naar mijn kamer 

gegaan. Ik kan er niet tegen als mama huilt. 

Ik kan daar écht niet tegen. 

En hier zit ik nu op mijn bed. In mijn kamer. Míjn kamer!  
Oma Wiske heeft twee slaapkamers. Mama slaapt bij oma Wiske in de ene, onze 

Kevin en ik hebben de andere kamer gekregen. Het is een kleine kamer, maar wel 

de mooiste van mijn leven. Ik vind het zo fijn om een eigen bed te hebben. Onze 

Kevin slaapt er ook in, maar dat vind ik niet erg. In Leuven sliepen we ook samen. 

Samen bij mama in bed. Papa sliep altijd in de woonkamer. 

Als we opstonden om naar school te gaan, lag hij dikwijls nog te snurken. Mama 

fluisterde dan dat we stil moesten zijn omdat hij zijn roes aan het uitslapen was. 

Dat lukte niet altijd, vooral onze Kevin had het daar moeilijk mee. Onze Kevin 

kan niet zo goed fluisteren. Soms denk ik wel eens: alleen meisjes kunnen 

fluisteren. Want papa kan ook niet fluisteren.  

Soms werd hij wakker van onze Kevin zijn stem en dan, oh dan.  



©ECEGO-Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs  Verhaal p. 4 

Ik wil eigenlijk vergeten wat er dan allemaal gebeurde.  

In het huis van oma Wiske is het veel stiller.   

Ik moet van oma Wiske ‘Ons Huis’ zeggen. Ik vind dat niet makkelijk. Het is toch 

háár huis? Maar ik ga het proberen.  

In Ons Huis is het veel stiller.  

Het enige wat ik nu hoor is de tv beneden, de stemmen van de kinderen buiten. 

En mijn eigen gedachten. Ik kan die echt horen. Ik denk dat dat komt omdat ik 

er zoveel heb. Soms weet ik niet aan welke gedachte ik eerst moet denken, het is 

dan net of het kermis is in mijn hoofd. Het lijkt leuk maar dat is het echt niet. 

Oma Lobelia weet dat ik zo’n hoofd heb. Als het te vol is, slaat ze haar arm om 

me heen, legt haar lippen tegen mijn hoofd en dan blaast ze. Heel lang en heel 

zacht. Het helpt altijd.  

‘Is je hoofd leeg, Lopke?’  

‘Ja, Oma Lobelia.’ 

‘Dan is er plaats voor een verhaaltje.’ En dan begint ze.  

Ik vind het niet erg als mijn hoofd vol verhaaltjes van Oma Lobelia zit.  

Maar dat gaat nu nooit meer gebeuren.  

‘Begin een dagboek, Lopke,’ heeft Oma Lobelia gezegd. ‘Schrijf er je gedachten 

in. Je hoofd zal echt leeg worden.’ 

Toen gaf ze me een schriftje. Het is een heel dik, en het heeft een zwarte kaft. 

Op de eerste bladzijde staat geschreven: voor Lopke, mijn prinses voor altijd, 

van je Oma Lobelia.  

Ik schrijf er nu al twee dagen in. Het helpt nog niet echt. ‘Je moet volhouden,’ 

heeft Oma Lobelia gezegd. ‘Ook als je denkt dat het niet helpt.’ 

Oma Lobelia kan gedachten lezen.  
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Zondag 5 november 
 

Nog één keer slapen en dan is het zo ver. De nieuwe school. De nieuwe klas. 

Eerst zullen ze me aangapen, dan zullen ze mijn naam vragen en daarna zullen ze 

beginnen te lachen. Allemaal, en heel hard tot de juf ‘stop, nu is het genoeg’ zegt. 

Zo is het altijd gegaan, op elke nieuwe school.  

Waarom zou het morgen anders zijn? 

Zal ik toch maar Madonna proberen?  

Waarom ook heeft papa mijn naam gekozen? Waarom heeft mama dat niet 

gedaan?  

Kevin en Madonna. Bijvoorbeeld. 

 

Vanmiddag heeft papa gebeld. 

Oma Wiske heeft een telefoon. Nog wel zo’n ding waarmee je kunt rondlopen. 

Geen telefoon waar je muntjes in moet steken.  

Ik heb het papa gevraagd. Of hij ook zo’n ding heeft.  

‘Nee Lopke,’ zei hij, ‘ik bel nog steeds van op straat.’ 

‘Dat ding met muntjes, papa?’ 

‘Dat weet je best, Lopke.’ (Hij klonk kwaad. Alsof het mijn schuld is dat hij geen 

ding als oma Wiske heeft) 

Papa wilde met mij spreken, en met onze Kevin. 

Niet met mama. 

‘Hoe is het met Oma Lobelia?’ vroeg ik hem. 

‘Wil je niet weten hoe het met mij is,’ vroeg hij. 

Nee, wilde ik zeggen, maar ik zei ja.  

‘Met mij gaat het wel. En Oma Lobelia mist jullie.’ 

‘Ik mis haar ook,’ zei ik meteen. 

‘Niet huilen, Lopke,’ zei hij toen. ‘Mijn geld is op,’ zei hij nog en toen zei hij niks 

meer.  

 

‘Het is een begin,’ zei oma Wiske tegen mama bij het eten.  

‘Ik weet het niet,’ zei mama daarop. ‘Ik ben graag in Aarschot. Als de school van 

de kinderen nu nog meevalt…’ 

‘Ze zullen er in elk geval piekfijn uit zien,’ zei oma Wiske. 

Dat is waar. 

Gisteren zijn we naar de stad geweest. Oma Wiske nam ons mee naar een hele 

leuke winkel. Ze hebben er kleren, snoep, speelgoed en nog van alles. Ze hebben 

er ook heel vriendelijke mensen. Mama kon een paar dingen niet vinden en meteen 

hielpen ze ons.  

Onze Kevin en ik hebben een grote zak vol nieuwe kleren gekregen. Kousen en een 

broek en een trui en onderbroekjes.  

Mama zei: ‘Het kost bijna niks.’ 
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‘Dat is nu de Kringwinkel,’ zei oma Wiske. Ze klonk zo trots. Alsof het hele winkel 

van haar was.  

 

Na het eten gingen we wandelen. Mama en oma Wiske liepen voorop, naar het bos 

achter de wijk. Het is geen groot bos, dus we wandelden drie rondjes.  

Onze Kevin en ik liepen achter hen. Natuurlijk kon ik alles horen.  

‘Ik kan hem niet vergeten,’ zei mama tegen oma Wiske na het tweede rondje.  

Ik wilde zeggen: ‘Mama, ik ook niet. Ik heb geen knop in mijn hoofd. Ik ga nooit 

iemand kunnen vergeten. Papa niet, Oma Lobelia al evenmin.’ 

‘Hij ziet de vrouwen veel te graag,’ zei oma Wiske. ‘De vrouwen en de pinten bier. 

Hij zal nooit veranderen.’ 

‘Hij heeft toch maar gebeld,’ zei mama.  

 

We kwamen thuis en oma Wiske maakte snel wat eten. Omelet met kaas. Het was 

heerlijk.  

´Morgen ga ik werk zoeken,´ zei mama opeens. 

´Dat is een goed idee,’ lachte oma Wiske. ‘Jij een goed werk en de kinderen naar 

een goede school. Het is een goed plan.’ 

We gingen op tijd slapen, onze Kevin en ik. Mama bracht ons naar boven, stopte 

ons allebei onder. Ze gaf ons een kus waarbij we bijna wegsmolten. ‘Ik zie jullie 

graag, zo graag,’ zuchtte ze.  

‘Wij ook,’ zei ik. 

Onze Kevin sliep al toen mama wegging. Hij valt altijd meteen in slaap. 

Ik niet. 

En zeker vanavond niet. 

 

Ik kan mijn gedachten niet stilzetten. Morgen morgen morgen, klinkt het in mijn 

hoofd. 

´Kan je niet slapen?’ klinkt een stem heel zacht. 

De deur gaat langzaam open. Het is oma Wiske. Ze glimlacht naar me terwijl ze 

zacht naar binnensluipt. Ze gaat op de rand van mijn bed zitten. 

Ik zit nog steeds rechtop, het dagboek op mijn schoot, het nachtlampje aan. 

‘Wat doe je?’ 

‘Ik schrijf in een dagboek.’ 

‘Zo.’ 

Meer zegt ze niet. Ik ga ook niet meer vertellen. ‘Dat dagboek is voor jou alleen,’ 

heeft Oma Lobelia verteld. ‘Het zijn jóuw woorden, jóuw geheimen.’ 

Ik klap het snel dicht en leg het naast mijn kussen. 

‘Ik heb het van Oma Lobelia gekregen,’ zeg ik.  

Ik schrik van mijn stem. Ze kraakt heel hard, net of ik boos ben op oma Wiske. 

Ik wil niet dat ze dat denkt, want het is niet zo. Echt niet.  

‘Oma Lobelia is een goed mens,’ zegt oma Wiske opeens. 
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Ze glimlacht naar me, heel breed. Ze heeft de kraak in mijn stem vast niet 

gehoord. Ik glimlach terug, het gaat helemaal vanzelf. En opeens word ik heel 

droevig. Ik slik en slik al mijn tranen weg. Oma Wiske slaat haar armen om me 

heen. Ze wiegt me en drukt een zoen op mijn haren. ‘Je gaat haar zeker 

terugzien,’ zegt ze. ‘Daar zorg ik voor, beloofd, op mijn hart en op mijn ziel.’ 

‘Oh,’ zeg ik. ‘Oh oma Wiske.’ 

Ik geef een zoen op haar rimpelwangen, en nog een en nog een. 

‘Lopke Lopke toch,’ zegt oma Wiske. ‘Heb je er zin in?’ 

‘In wat?’ 

‘In de nieuwe school.’ 

‘Ja,’ zeg ik.  

Ze kijkt me aan en glimlacht weer. ‘Het zal best meevallen. Het is een goeie 

school, niet als al die vorige. Ik zal je eens wat vertellen. In Aarschot ga je 

gelukkig worden.’ 

Ik knik. Kijk opzij naar onze Kevin. Hij slaapt. Hij glimlacht. 

“Een mens moet proberen gelukkig te zijn,’ fluistert oma Wiske. ‘Meer hoeft hij 

niet te doen.’  

Ik knik weer. 

‘Weet je wat dat is, Lopke: gelukkig zijn?’ 

Ik schud mijn hoofd.  

‘Kriebels in de buik. Dat is gelukkig zijn,’ zegt ze. 

Ik knik weer. 

Ze drukt weer een zoen op mijn haren, streelt de haren uit mijn gezicht. ‘Slaap 

nu maar lekker,’ fluistert ze en sluipt zacht de kamer uit. 

 

Oma Wiske is lief, ook al lijkt ze niet op een palmboom.  
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Maandag 6 november 
 
Ik heb een vriendin! 

Ik heb een echte vriendin!! Ze heet Annelies en ze woont een paar straten 

verderop, net buiten de wijk. 

Ze is na school al meteen bij me komen spelen. Ze zegt dat oma Wiske cool is 

met haar lange paardenstaart en haar lange broek. Veel cooler dan haar eigen 

oma’s. Die laten hun haren altijd geel verven en die dragen altijd rokken met 

grote bloemen.  

Ze meende wat ze zei. Ze zei het niet om te lachen.  

 

Wat een spannende dag is het geweest! 

Mijn buik sprong op en neer en op en neer, bijna tot aan mijn keel en bijna eruit, 

en het was heel erg kermis in mijn hoofd, toen de meester me naar voren riep. 

(Ja, we hebben een meester. Het is de eerste in mijn leven, hij heet meester 

Gerald en hij is heel erg lief) Nu gaat het komen, dacht ik, nu gaan ze lachen. 

Meester Gerald legde zijn arm om mijn schouder en keek de klas in. Hij zei niet: 

‘Zeg je naam maar.’ Hij gaf me geen duw zoals al die vorige juffen waardoor ik 

altijd de klas invloog (en natuurlijk over een paar boekentassen of voeten viel) en 

iedereen al op voorhand begon te lachen én de juffen ook.  

Meester Gerald zei: ‘Jongens en meisjes, dit is nu Lopke. Hebben wij even geluk 

dat ze bij ons in de klas komt.’ 

Geluk, dacht ik, hoezo, geluk?  

‘Welkom Lopke,’ ging hij verder. ‘We zijn heel blij met je. Nu zijn we net met 24 

in de klas. Dat is een heel mooi getal. Als we in groepjes werken, klopt het vanaf 

nu altijd, niemand blijft nog alleen over. Daar heb je mooi voor gezorgd, Lopke.’ 

Er was nog één bankje leeg in de hele klas. Het stond helemaal in het midden. 

Meester Gerald had zijn arm nog steeds om mijn schouder. Met zijn andere wees 

hij naar de stoel. ‘Jouw plek,’ zei hij. ‘Naast Annelies.’ 

Hij haalde zijn arm van mijn schouder en knikte zo vriendelijk naar me dat ik het 

liefst de hele dag vooraan naast hem wilde blijven staan. Maar dat kon natuurlijk 

niet, dus ik liep naar de lege plek naast Annelies.  

Annelies lachte naar mij. ‘Dag Lopke,’ zei ze. ‘Ik zal je alles vertellen.’ 

Alles? Hoezo, alles? Zo’n zin had nog nooit iemand tegen me gezegd. 

‘Gewoon, alles,’ zei ze. ‘En ik vind je naam leuk.’ 

Ze vond mijn naam leuk, het zou wel. Mijn buik kromp weer ineen.  

‘Er zitten wel vijf Anneliezen in het vierde. Maar niemand heet Lopke.’ 

Ze lachte me níet uit.  

‘Het komt van Lobelia,’ zei ik. ‘Mijn ene oma heet ook zo.’ 

‘Wow. Lobelia. Dat klinkt als een koningin.’ 

‘Een prinses,’ zei ik, ‘het betekent: prinses.’ 
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De rest van de ochtend hebben we gezongen. Meester Gerald speelt gitaar en 

piano en viool en kent - geloof ik - duizend liedjes.  

Hij vroeg me wat het mooiste liedje was dat ik vorig jaar geleerd had. Ik kon er 

maar niet opkomen.  

‘Je hebt toch wel gezongen?’ vroeg hij. 

‘Ik denk het wel,’ zei ik. 

‘Dit jaar ga je niks vergeten,’ zei meester Gerald voor hij aan een volgend lied 

begon, ‘daar gaan we met zijn allen voor zorgen.’ 

 

Tijdens de speeltijd wilde iedereen naast me staan. Ze vroegen waar ik woonde, 

waar ik vandaan kwam, of ik zussen of broers had. ‘Ik heb ook nog oma’s,’ zei ik, 

‘oma Wiske en oma Lobelia.’ 

‘Lobelia betekent prinses,’ zei Annelies tegen de kinderen om ons heen. ‘Daar 

komt haar naam vandaan.’ 

‘Wow,’ zeiden een paar. 

‘Prinses Lopke,’ lachte iemand.  

Ik keek snel opzij. Of het weer zo’n gemene valse lach was, zo een die een heel 

jaar zou duren. Maar het was een lach zoals mama die altijd lachte, of papa als 

hij niet sliep of brulde. Zoals mijn oma’s konden lachen en onze Kevin als ik hem ’s 

morgens wakker kriebelde. 

Ik lachte terug.  

‘Misschien betekent jouw naam ook iets moois,’ zei ik. 

 

We vroegen het aan meester Gerald. Of hij het wist. Wat onze namen 

betekenden.  

‘Ik zoek het even op,’ zei meester Gerald. Hij liep naar de computer achteraan in 

de klas, zette hem aan en draaide zich om naar ons. ‘Weet je wat,’ zei hij, ‘terwijl 

ik op zoek ga, schrijven jullie op een blad wat je denkt dat je naam betekent. Je 

mag iets leuks bedenken, of iets heel ernstigs. Of iets anders. Je mag het ook 

tekenen. En als jullie klaar zijn, dan vertel ik jullie wat de computer zegt.’  

Ik tekende een prinses. Geen prinses met lange blonde haren maar een dikke 

prinses met een  palmboom op haar kop, een palmboom bijna zo groot als haar 

lijf. En rond die palmboom een grote gouden kroon. Het was een prinses met 

kromme benen en een lang lijf, mager als een bezemsteel.  

‘Wat een leuke prinses,’ zei Annelies. 

‘Vind je?’ vroeg ik. Bovenaan het blad schreef ik het woord ‘prinses’. Met een 

dikke rode stift.  

De meester kwam langs. Hij keek lang naar mijn tekening. ‘Zo,’ zei hij toen, ‘dat is 

pas een echte prinses.’ 

‘Ze is wel niet zo mooi,’ zei ik. 

De meester lachte. ‘Alle prinsessen zijn mooi.’ Toen boog hij zijn hoofd dicht 

naar me toe. ‘Ik ga je een geheimpje vertellen,’ fluisterde hij. ‘Ik heb je naam 
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opgezocht, en de computer zegt dat Lopke van Lobelia komt en dat Lobelia 

klokjesbloem betekent.’ 

‘Klokjesbloem? Nee hoor. Het betekent echt prinses, meester.’ 

‘Wat gek,’ zei de meester, ‘ik dacht echt dat ik klokjesbloem las op de computer. 

Het is een hele mooie bloem, ze heeft allemaal van die mooie klokjes en die 

rinkelen zo prachtig als de wind voorbij komt.’ 

Ik haalde mijn schouders op. 

‘Het betekent echt wel prinses, meester. Mijn oma weet het zeker.’ 

De meester knikte naar me. ‘Dan zal het wel zo zijn. Een computer is maar een 

ding, die weet vast niet zoveel als jouw oma.’ 

‘Mijn oma weet héél veel.’ 

‘Heb jij geluk met zo’n oma!’ 

‘Ik heb er twee, meester.’ 

‘Dan heb jij wel echt geluk!’ 

 

 

Ik heb het oma Wiske verteld. Ik heb het mama verteld. Dat ik geluk heb. En of 

ik het ook aan oma Lobelia mag vertellen. En aan papa. Zaterdag, heeft mama 

gezegd. Zaterdag komen ze even langs.  

’Zolang kan ik wel wachten,’ heb ik tegen mama gezegd. En dat ik blij ben dat het 

dagboek eindelijk werkt.  

Mama heeft nog geen werk. Misschien morgen, zegt ze. En anders overmorgen. 

Of de dag daarna. Maar dat het zeker in orde komt. 

Ik leg mijn schriftje op het nachttafeltje en knip het lampje uit.  

Het is stil in Ons Huis. Bijna stil. Heel zacht klinkt de tv.  

Ik heb kriebels in mijn buik. Als ik stillig, voel ik hoe ze alle kanten uit kruipen, 

naar mijn tenen, mijn vingers, mijn hoofd.  

Vandaag was de mooiste dag van mijn leven.  

De mooiste dag van prinses Lopke.  

Lopke kopke bobke robke snobke mopke. 

Terwijl Madonna niet eens rijmt. 
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Lopke 3de leerjaar 3.0 

Titel HALLO, IK BEN LOPKE 

Introductie van Lopke in de klas/op school (als ze haar nog niet 

kennen) 

Doelen � De kinderen kunnen Lopke beschrijven.    

� Ze kunnen gevoelens verwoorden die bij hen opkomen en er een 
kleur aan geven. 

� Ze filosoferen over vriendschap. 
� Ze kunnen eigen gevoelens verwoorden bij de verhalen. 

Link met het 

verhaal van Lopke 

De verhalen voor de kleuters, voor het eerste leerjaar en voor het 

tweede leerjaar worden aangeboden, zodat de kinderen ook de 

voorgeschiedenis van Lopke kennen op het ogenblik ‘dat zij hun klas 

binnenwandelt’.  

Benodigdheden � Papier en kleurpotloden. 
� Eventueel de verhalen van Lopke kleuters en eerste graad, 
gekopieerd per leerling Is wel veel? Op een andere manier in de 

klas? 

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

� Dobbelsteen met een + _ ? en ! op gekleefd. Je kunt deze tekens 
ook op kaartjes maken. De kinderen trekken dan telkens een 

kaartje en beantwoorden de bijhorende vraag. 

� Eventueel bijlage 1 
� Eventueel een leeg schrift om het wensenboek van te maken 

Verloop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intro 

� Vertel dat Lopke een leeftijdsgenootje is van de kinderen van je 
klas en dat zij nog maar pas in Aarschot woont. 
Tip voor de leerkracht  
Aanpassen aan de eigen situatie. Kijk ook of je in de verhalen zaken moet 
aanpassen zodat het allemaal logisch blijft. In de loop van het jaar zullen de 
kinderen Lopke beter leren kennen.  
 

� In de loop van het jaar zullen de kinderen Lopke beter leren 
kennen.  

� Een tipje van de sluier wil je al oplichten via enkele verhalen die 
vertellen hoe het Lopke tot nu toe verging, thuis en op school. 

� Je biedt hierbij het verhaal voor de kleuters en het verhaal voor 
de leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar aan.  
Tip voor de leerkracht  
Er wordt bewust voor gekozen geen tekening, foto of wat dan ook van Lopke te 
tonen bij de aanbreng. Bedoeling is dat de kinderen zich zelf een beeld van 
Lopke vormen bij het beluisteren (of zelf lezen) van de verhalen. Zo kan je 
peilen naar een eerste indruk: waar letten kinderen op? Wat is hen opgevallen 
en wat niet? Welke conclusies trekken ze? Leven er al vooroordelen? Indien 
dit zo is, is het belangrijk dat je hier als leerkracht gepast op inspeelt!  
Ook de problematiek van kansarmoede wordt op voorhand niet aangehaald, 
omdat je dan de blik van kinderen al specifiek gaat richten. 

 

� Mogelijkheden van aanbreng van het verhaal van de kleuters en 
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van de verhalen voor de eerste graad: 

o Deze verhalen worden in hun geheel voorgelezen of 

verteld en mondeling besproken.  

o De verhalen worden over meerdere dagen – of zelfs 

weken – gespreid: ze worden aangebracht als 

vervolgverhalen. Er volgt een verwerking per verhaal of 

een algemene verwerking vooraleer het verhaal van het 

derde leerjaar wordt aangebracht.  

o De kinderen lezen zelfstandig – eventueel gespreid over 

een langere periode – de verhalen van de kleuters en van 

de eerste graad.  

Deze  kunnen eventueel worden opgenomen in een 

contractwerk. Ook hier volgt na het lezen een eerste 

verwerking van de verhalen. 

o De kinderen kunnen ook in verschillende groepen een 

ander verhaal lezen. Ze stellen dan het verhaal aan 

mekaar voor.  
Tip voor de leerkracht  
Je kan ervoor kiezen om na elk verhaal een verwerkingsmogelijkheid uit 
onderstaande lijst uit te werken of je kan ervoor opteren om pas na aanbreng 
van de 3 verhalen een verwerking te doen. 
’t Is wel belangrijk om – vooraleer je het verhaal van het derde leerjaar 
aanbrengt – even stil te staan bij wat voorafgegaan is en de kinderen hierover 
te laten reflecteren aan de hand van de volgende mogelijkheden. 

 

Kern 

Activiteit 1: Een tekening van Lopke.  

� De kinderen tekenen hoe zij zich Lopke voorstellen. Wie is Lopke 
voor hen? Waar woont ze? Hoe ziet ze eruit? Is ze alleen, of 

wordt ze getekend 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?... 

 

� Bespreking 
Deze tekeningen kunnen daarna in een kringgesprek worden 

toegelicht en besproken. 
Tip voor de leerkracht 
Indien je de kinderen een tekening wil laten maken bij het verhaal van het 
derde leerjaar ‘Prinses Lopke’, dan kan je deze tekenopdracht beter niet 
gebruiken, maar vervangen door een andere opdracht zoals de mogelijkheden 
hieronder aangegeven.  

 

Activiteit 2: Zoeken wat bij Lopke past 

� In plaats van de kinderen een tekening te laten maken (of als 
keuzemogelijkheid), kan je hen ook vragen om 10 dingen* op te 

noemen of op te schrijven die bij hen opkomen als ze aan Lopke 

denken. 

� Daarna omcirkelen ze enkele woorden die ze zelf heel belangrijk 
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vinden met de kleur die er volgens hen het best bij past. Op 

voorhand bespreek je met hen welke kleuren zij aan gevoelens 

toekennen zoals bijvoorbeeld: een donkere kleur (zwart, paars,…) 

= droevig, … 

� De verschillende resultaten en keuzes worden aan elkaar 
toegelicht. 

 

Activiteit 3: Kringgesprek over vriendschap vanuit de vraag: “Zou 

jij graag bevriend zijn met Lopke? Waarom wel of niet?” 

 

Activiteit 4: 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 5: Maak een kringverhaal2 

� 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.  
Tip voor de leerkracht 
Goed inschatten hoeveel elke deelnemer mag vertellen. 

 

o Enkel het begin van het verhaal wordt naverteld; daarna 

improviseert de kring er maar op los. 
                                                           
1 Anthone, R. & Janssens, E., Vervoort, S. & Knops, J.(2006). Peinzen, 49 filosofische vragen voor kinderen’ 1– p. 34 - 35 
.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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Activiteit 6: De dobbelsteen 

� De kinderen krijgen een dobbelsteen met een + - ? en ! op. Ze 
gooien en beantwoorden de vraag die bij het teken hoort: 

o +: welk fragment, zin, prent sprak jou het meest aan in 

dit verhaal? 

o -: wat vind jij spijtig, triest in dit verhaal?  

o ?: welke vraag zou jij aan Lopke willen stellen?  

o ! : wat zou jij willen veranderen aan het verhaal?  

(cfr. bijlage 1 indien de kinderen in groep werken)  

 

Activiteit 7: Verzin een gedicht bij dit verhaal 

 

Afsluiting 

� 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 …  

Bijlage Bijlage: Dobbelsteen 

  

 

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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Bijlage: Dobbelsteen 

� Neem de dobbelsteen met een + _ ? en ! op.   

� Gooi om beurt met de dobbelsteen en beantwoord de vraag die bij het teken dat je 

gooide, hoort:  

+ welk stukje, welke zin of welke  prent sprak jou het meest aan in dit 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? 
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Lopke 3de leerjaar 3.1 

Titel WAT IS ARMOEDE? 

Toelichting bij de verschillende aspecten van kansarmoede 

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’3 4 ‘Armoede 

is een schending van de mensenrechten’. 

Aandachtspunten 

vooraf 

Je kan de verschillende activiteiten klassikaal aanbieden of je kan 

de leerlingen in groepen laten werken. 

Verloop: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intro 

� Situatieschets door de leerkracht. 
o Lopke is een meisje zoals andere meisjes van 8 jaar. 

Toch heeft Lopke het niet altijd gemakkelijk. 

o Vraag aan de leerlingen of ze voorbeelden daarvan uit de 

verhalen van de voorgaande jaren - toen Lopke nog 

jonger was - onthouden hebben. 

� 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 1: een woordveld maken 

� Maak met de kinderen een woordveld rond armoede:  
o Waaraan denk je als je het woord ‘armoede’ hoort?  

(‘armoede’ eventueel vervangen door ‘arm zijn’). 

o De antwoorden worden in een webschema op bord 

genoteerd.  
Tip voor de leerkracht 
Het accent voor jou moet zijn dat je zicht krijgt op wat de leerlingen al dan 
niet met armoede associëren. 

                                                           
3 Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw & Partners tegen de Miserie vzw. (1998).  Courage - 
Armoede is een schending van de mensenrechten. Gent. 
4 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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o Breng eventueel zelf een aantal items aan – mondeling of 

met woordkaarten  - en laat de kinderen telkens aangeven 

of deze met armoede te maken hebben of niet. Voeg toe 

aan het woordveld wat er bij hoort. 

Dit kan mondeling of met woordkaarten die rond het 

begrip ‘armoede’ kunnen worden opgehangen. Enkele 

voorbeelden: veel broers en zussen hebben, dikwijls op 

straat spelen, luizen hebben, een andere taal spreken,… 
Tip voor de leerkracht 
 Laat discussie toe; lok deze zelf uit en trek ze open! 

 

� Bespreking: Heeft het met armoede te maken of niet? 
o De kinderen ervaren dat je niet altijd een eenduidig 

antwoord kan geven; bvb. ’t is niet omdat je veel broers en 

zussen hebt, dat je arm bent. Wel zijn er heel wat grote 

gezinnen die in armoede leven.  

Luizen worden wel eens aan armoede gekoppeld, maar ten 

onrechte: iedereen kan luizen krijgen! 

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 

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, 

een moeilijke gezinssituatie door de vele moeilijkheden en 

spanningen) te maken.  

o Noteer deze 4 W’s op bord (werk, wonen, weten, welzijn). 

We spreken van armoede als het op al deze vlakken 

tegelijkertijd misloopt. Laat de kinderen voorbeelden 

zoeken uit de verhalen van Lopke (kleuters en eerste 

graad) die met de 4 W’s te maken hebben. 

o Laat de kinderen een tekening of fotocollage maken van 

de elementen uit het verhaal van Lopke. Daarbij plaatsen 

ze de elementen bij de 4 W’s rond de figuur van Lopke. 

(werkblad in bijlage). 

Afsluiting 

Nabespreking a.d.h.v. enkele vragen5: 

� Waar komt armoede voor? Zie je ook hier armoede? 
� Wat zou jij – als je kon kiezen en het kon realiseren - als eerste 
veranderen bij/voor mensen die in armoede leven? 

� Wat kan er zoal gedaan worden voor de armen bij ons? Wat 
kunnen we zelf doen? 
Tip voor de leerkracht 

                                                           
5
 Vragen geïnspireerd door vzw Vormen. ‘Rechtvaardig, menswaardig: armoedeweb of armoedecirkel’. 
http://www.vormen.org/Rechtvaardig/Armoedeweb.html 
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Geef er aandacht aan dat kinderen niet bij het materiële aspect blijven 
hangen, maar ook denken aan begrip, niet uitsluiten, respect, erbij horen,… 

 

Bijlagen � Bijlage 1: Informatie voor de begeleider 
� Bijlage 2: Maak een tekening of een collage bij de vier ‘w’s van 
kansarmoede 
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Bijlage 1: Informatie voor de begeleider: de 4 W’s 
http://www.vormen.org/Rechtvaardig/Armoedeweb.html 

 

Wonen 

Huisvesting: krotwoning, achtergestelde buurt, kleine woning, sociale woning, elektriciteit afgesloten, geen 

verwarming, uit huis gezet worden, veel verhuizen, gebrek aan sanitair, ongezonde vochtige woningen, veel 

lawaai, weinig hygiëne, gebrek aan ruimte, geen tuin, ... 

 

Werk 

Werk: werkloosheid, handenarbeid, laag loon, ontslag, interimjobs, werk-onzekerheid, discriminatie op werk, ... 

Geld: laag inkomen, leefloon, OCMW, schulden, kinderbijslag, werkloosheids-uitkering, geldgebrek, 

budgetplanning, geen zakgeld ... 

 

Welzijn 

Gezin: echtscheiding, alleenstaande moeder, geen kinderopvang, veel ruzie, drankprobleem, mishandeling, 

plaatsgebrek, veel kinderen, plaatsing van de kinderen, jonge moeders, ongewenste zwangerschap, ouders zijn 

analfabeet, jeugddelinquentie, kinderen achter in ontwikkeling 

Ontspanning: geen vakanties, geen geld voor ontspanning, geen cultuur, slechte buurt om buiten te spelen, 

stress, rondhangen op straat ... 

Gezondheid: geen geld voor ziekteverzekering, geen geld voor de dokter, geen geld voor medicijnen, ongezonde 

voeding, naar spoedafdeling i.p.v. dokter, vaak ziek, slechte verzorging, slechte hygiëne ...  

 

Weten 

Onderwijs: leerproblemen, negatief zelfbeeld, niet op schoolreis kunnen gaan, BSO, buitengewoon onderwijs, 

geen computer thuis, andere leefwereld, spijbelen, geen hulp bij huiswerk, onbeleefd, andere woordenschat, 

andere taal, alleen dialect spreken, weinig vrienden, vooroordelen, geen schoolgerief, geen diploma, drop-out, 

ongelijke kansen, geen plaats thuis voor huiswerk, er niet bijhoren, ... 

 



©ECEGO-Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs  Activiteitenfiches p. 10 

Bijlage 2: Maak een tekening of fotocollage bij de 
vier ‘w’s van armoede  
 

Wonen          Werk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welzijn          Weten 
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Lopke 3de leerjaar  3.2 

Titel AANBRENG KORTVERHAAL ‘3 NOVEMBER’ 

Doelen � De kinderen kunnen het verhaal reconstrueren. 
� De kinderen kunnen uitleggen waarom Lopke niet van haar naam 
houdt. 

� De kinderen kunnen iets vertellen over hun eigen naam. 
� De kinderen voelen zich verbonden met mekaar. 
� De kinderen stellen Lopke op een creatieve manier voor. 

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

Uitgangspunt van deze fiche is het verhaal ‘Vrijdag 3 november’. 

In dit verhaal komen een aantal aspecten van kansarmoede aan de 

orde. Meer specifiek gaat het om ‘er niet bij horen’, moeilijke 

gezinssituatie. 

Deze worden in de volgende activiteitenfiches verder uitgewerkt. 

Benodigdheden � Eventueel. de tekst van dit hoofdstuk, gekopieerd per leerling 
� Eventueel het werkblad 
� Bol touw 

Aandachtspunte

n vooraf 

� De leerkracht leest het verhaal voor. 
� De leerlingen krijgen een kopie van het verhaal en lezen 
zelfstandig, in duo’s of in groepjes het verhaal. 

� Voor het creatief werken rond de figuur van Lopke kan een keuze-
aanbod gedaan worden. 

Verwerking van 

het verhaal 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie 

� Leerkracht noemt enkele namen en dan de naam van Lopke. 
� Motivatie voor het verhaal: We gaan iets te weten komen over de 
naam van Lopke.  

� Bespreking van de inhoud van het kortverhaal met behulp van 
volgende vragen: 
Tip voor de leerkracht 
Hieronder vind je enkele vragen om de inhoud van het verhaal te verwerken. Je 
kan deze mondeling aanbieden en bespreken, of je kan hiervoor het werkblad 
gebruiken (Zie bijlage bij deze fiche). 
Bij mondelinge bespreking kan de volgorde van de vragen verwisseld worden op 
basis van wat de leerlingen in hun reactie aanbrengen. 

 

o Vertel eens waarover het verhaal gaat. 

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

o Wat vindt Lopke van haar naam? Hoe komt dat? 

o Wat vind jij van Lopkes naam? 

o Was Lopke gelukkig in haar vorige school? Waaruit leid je 

dat af? 

o Lopkes mama en papa wonen niet meer bij elkaar. Waar 

maakt Lopke zich zorgen om?  

 

Kern 

Activiteit 1: Namenkring = iets vertellen over je eigen naam. 

� Ga met de kinderen in een kring zitten, alfabetisch op voornaam.  
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Tip voor de leerkracht 
Zo doorbreek je het patroon dat vriendjes bij elkaar gaan zitten en het altijd 
dezelfde kinderen zijn die precies geen plaats hebben in de kring. Anderzijds 
moeten kinderen met elkaar overleggen en hebben ze mekaar nodig om de 
samenwerkingsopdracht tot een goed einde te brengen. 

 

� Vertel de leerlingen dat je een namenkring gaat houden: iedereen 
mag iets vertellen over zijn naam. 

� Leg de link met het verhaal ‘vrijdag 3 november’. 
In dit verhaal staat de naam van Lopke erg centraal.  Laat de 

leerlingen vertellen wat ze onthouden hebben over de naam van 

Lopke en over hoe Lopke zich bij haar naam voelt.  

Lopke hoort haar naam niet graag; ze wordt er wel eens mee 
geplaagd. Wat oma Lobelia over haar naam vertelt, is wel 
bijzonder. Mama zegt dikwijls ‘kind’ i.p.v. Lopke. Dat vindt Lopke 
helemaal niet erg… 

� Werkwijze 
o Neem de bol touw en gooi hem naar een willekeurige 

leerling.   

o Dit kind draait het touw rond zijn hand, vertelt iets over 

zijn naam en gooit de bol verder naar een ander kind. Zo 

ontstaat er een web van verbondenheid tussen alle 

leerlingen van de klas.  

o We gaan door tot iedereen het touw vast heeft.  

o Het touw eindigt bij de leerkracht (waar het web ook 

begon).  

o Ook de leerkracht vertelt iets over zijn of haar naam.  

o Punten die aan bod kunnen komen:  

� Ben je blij met je naam? 

� Vind je je naam gewoon of bijzonder? 

� Word je soms anders genoemd? 

� Heb je meer dan één voornaam? Welke nog? 

� Weet je waarom je zo heet? 

� … 
Tip voor de leerkracht  
Laat de leerlingen vrij vertellen en zelf bepalen wat ze willen vertellen over hun 
naam. Stel niet te veel waarom-vragen, maar nodig kinderen uit verder te 
vertellen. ‘Vertel eens…’ brengt vaak veel meer op dan ‘waarom?’… 
 
Om het touw terug op te rollen kan je de omgekeerde beweging maken: je gooit 
de bol terug naar diegene van wie je hem kreeg en zegt kort wat je van de naam 
van dat kind onthouden hebt. Zo worden kinderen ook gestimuleerd om écht 
naar elkaar te luisteren. 
 
Als de groep te groot is en dit te lang duurt, kan je ook gewoon het web op de 
grond laten leggen en het touw zo terug oprollen. Je kan er ook een andere 
opdracht aan koppelen. 

 

Activiteit 2: Beeldende verwerking bij het verhaal 

� In het verhaal staan mooie, beeldende omschrijvingen van de 
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oma’s 

van Lopke. Hoe stel jij je oma Wiske en oma Lobelia voor? 

Teken Lopke samen met haar beide oma’s.  

� In een afrondend kringgesprek vertellen de leerlingen erbij wat 
ze getekend hebben en waarom. 

 

Activiteit 3: Enkele mogelijkheden om creatief te werken rond 

de figuur van Lopke 
Tip voor de leerkracht  
Je kan ook in groepjes werken en de kinderen laten kiezen welke techniek ze 
willen proberen…) 

 

� Lopke in een ‘prinselijk’ kader 
o Oma Lobelia zegt dat Lopke prinses betekent. Hoe stel jij 

je prinses Lopke voor? In bijlage 1 vind je een prinselijk 

kader. Teken hier prinses Lopke zoals jij haar ziet.6 

o Bekijk en bespreek de tekeningen van de kinderen.  

o Je kan nu ook de tekeningen die bij het verhaal horen laten 

zien. 
Tip voor de leerkracht  
Deze opdracht heeft niet meer veel zin als je Lopke reeds liet tekenen bij de 
verwerking van de verhalen van de kleuters en de eerste graad; in dat geval kies 
je beter voor een van de andere mogelijkheden.. 

 

� Een pop van Lopke maken 
o Maak het hoofd van Lopke in papiermaché en maak zelf de 

kleertjes (met papier, stof naaien,…) 

� Drukken met piepschuim7. 
o Een stappenplan voor de leerlingen vind je in bijlage 2. 

� Kleurrijk Lopke vanuit een strokentechniek8: 
o Elk kind krijgt een blad papier verdeeld in stroken.  

o Elke strook wordt in een andere kleur dik ingekleurd 

(bijvoorbeeld met wasco’s).  

o Leg een ander wit blad op het ingekleurde blad. 

o Teken de figuur van Lopke. Druk goed door. Aan de 

achterzijde van je witte blad, krijg je een kleurrijk Lopke! 
Tip voor de leerkracht  
Heb je eigen ideeën, of hebben jouw kinderen nog een idee, kan je ook dit 
verder vorm geven!  

 

Afsluiting 

Bespreking van de uitwerking  

Bijlagen � Bijlage 1: Prinselijk kader 
� Bijlage 2: Lopke drukken met piepschuim 
� Bijlage 3: Enkele voorbeelden 

                                                           
6
  http://members.home.nl/kittynl/kosteloosmateriaal.html 
7 naar ideeën van leerkrachten uit de werkgroep Lopke (met dank aan Evelyn en Dominique) 
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Bijlage 1: Prinselijk kader  

Oma Lobelia zegt dat Lopke prinses betekent. Hoe stel jij je prinses Lopke voor?  
Teken hier prinses Lopke zoals jij haar ziet. 
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Bijlage 2: Lopke drukken met piepschuim 

 

Dit heb je nodig: 

� Vlees-/groenteschaaltjes van piepschuim 

� potloden 

� verf 

� kwasten 

� papier 

� linoroller 

 

Zo ga je te werk: 

� Kras en prik met een potlood met een scherpe punt in de onderkant van het 

schaaltje. Je kan Lopke tekenen, of een ander personage of stukje uit het verhaal. 

� Rol het schaaltje in met verf 

� Leg er een vel papier op  

� Wrijf er licht overheen 

� Trek het papier voorzichtig los 

� Jouw Lopke is klaar! 
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Bijlage 3: Enkele voorbeelden 
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Lopke 3de leerjaar  3.3 

Titel LOPKE – LOBELIA. EEN SPECIALE NAAM…   

Doelen De kinderen reflecteren over ‘speciaal zijn’.   

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

Link met verhaal ‘Vrijdag 3 november’: Lopke heeft een speciale 

naam. Lopke komt van Lobelia, Lopke vindt haar naam zelf niet mooi 

en denkt dat ze ermee uitgelachen zal worden in haar nieuwe school.  

Benodigdheden Indien het gebruikt wordt in contractwerk: het werkblad met de 

instructie. 

Aandachtspunte

n vooraf 

� Kringgesprek aansluitend op het verhaal van Lopke 
� In contractwerk: gesprek in kleine groep  

Verloop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie: Situatieschets 

� Lopke vindt dat ze speciaal is omdat ze een speciale naam heeft 
(Lopke komt van Lobelia).  

� Iedereen heeft al wel eens gedacht dat iemand speciaal is om één 
of andere reden.  
Tip voor de leerkracht 
Je kan eventueel klassikaal opstarten via het maken van een woordspin: wat is 
speciaal’? 
Als je dit in groepjes doet, kan je een coöperatieve werkvorm gebruiken: geef 
elk kind van de groep een andere kleur stift. Om de beurt schrijft elk kind een 
associatie met ‘speciaal’ in zijn kleur. Als er geen associaties meer gevonden 
worden, kunnen er linken gelegd worden tussen alle begrippen die er staan. Dit 
kan visueel worden voorgesteld door lijnen te trekken tussen begrippen die bij 
elkaar horen. Bespreek de resultaten in plenum. 

 

Kern 

� Opdracht tot reflectie 
� Vragen die de kinderen in een filosofisch gesprek of in kleine 
groep kunnen beantwoorden: Zie werkblad in bijlage! 

o Vind jij Lopke nog op een andere manier speciaal dan 

enkel omwille van haar naam?  

o Wanneer is iemand speciaal?  

o Hoe kun je voelen dat je speciaal bent? 

o Als je speciaal bent, hoe behandelen mensen je dan? 

o Hoe behandel jij mensen die je speciaal vindt?  

o Kan iets speciaals ook vervelend zijn?  

o Als je iets speciaals zou willen doen, wat doe je dan?  

o Bedenk zelf nog een vraag over ‘speciaal zijn’ en 

beantwoord deze in je groepje 
Tip voor de leerkracht  
Activiteitenfiche 3.4 gaat dieper in op die aspecten die kinderen ‘speciaal’ 
vinden aan zichzelf en kan dus als een verwerking van deze activiteit beschouwd 
worden 

Bijlage Bijlage: ‘Lobelia’ een speciale naam! 
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Bijlage: ‘Lobelia’ een speciale naam!  
(in groep te bespreken) 

� Vind jij Lopke nog op een andere manier speciaal dan enkel omwille 

van haar naam?  

� Wanneer is iemand speciaal?  

� Hoe kun je voelen dat je speciaal bent? 

� Als je speciaal bent, hoe behandelen mensen je dan? 

� Hoe behandel jij mensen die je speciaal vindt?  

� Kan iets speciaals ook vervelend zijn?  

� Als je iets speciaals zou willen doen, wat doe je dan?  

� Bedenk zelf nog een vraag over ‘speciaal zijn’ en beantwoord deze in 

je groepje:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ...............................................................................................................................................  
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Lopke 3de leerjaar 3.4 

Titel WAT VIND IK SPECIAAL, GEWOON EN MOOI AAN MEZELF? 

Doelen � Leerlingen kunnen aangeven wat ze gewoon en speciaal vinden aan 
zichzelf en benadrukken wat ze mooi vinden.  

� Ze kunnen dit weergeven in een zelfportret.  
(Leerlingen die dit wensen kunnen een portret van Lopke maken in 

plaats van van zichzelf.)  

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

Lopke denkt (haar oma zegt dat het zo is) dat haar naam ‘prinses’ 

betekent. Ze vergelijkt zichzelf daarom met een prinses en vindt 

dat ze er niet op lijkt: prinsessen zijn mooi en mager en hebben 

lange blonde haren.  

Lopke vindt van zichzelf dat ze mager maar niet mooi is (ze heeft 

kromme benen) en lange bruine haren. Zonder een sprietje blond 

tussen.  

Benodigdheden � Spiegels 
� Grote tekenbladen 
� Materiaal om het portret vorm te geven: schildergerief, papier 
om te kleven, bladeren, wol, …  

� Eventueel bijlage 1 (bij groepswerk of contractwerk) 
Verloop Introductie indien deze activiteit volgt op activiteit 3.3 

Verwerking van deze activiteit: jullie filosofeerden over ‘speciaal 

zijn’. Vandaag gaan we eens kijken wat jullie speciaal vinden aan 

jezelf… 

Introductie indien activiteit 3.3 niet gedaan werd 

Lopkes naam komt van Lobelia. Haar oma zegt dat dat prinses 

betekent. Maar ze vindt zichzelf niet mooi. Ze heeft kromme benen 

en lange bruine haren, zonder een sprietje blond ertussen. Ik vind 

Lopke wel mooi!  Ze is speciaal, maar wel mooi. We gaan kijken wat 

jij gewoon, speciaal en mooi vindt aan jezelf. 

 

Kern 

Activiteit 1: Kijken in de spiegel9 

(per 2, in kleine groep of in contractwerk) 
� De leerlingen kijken in een spiegel naar zichzelf en bekijken het 
hele lichaam.  

� Daarna beschrijven ze zichzelf aan de medeleerling(en): wat is er 
gewoon aan mij en wat is er speciaal aan mij? Wat vind ik mooi aan 

mezelf?  

� Ze kunnen ter inspiratie gebruik maken van een lijstje met 
aanwijzingen waarnaar ze kunnen kijken:  

o grootte van handen en voeten 

o vorm van de handen en vingers 

o smalle of brede borstkas 

o holle of bolle rug 

                                                           
9
 Geïnspireerd door: Gezondheidsvoorlichting en gezondheidsopvoeding. Diensten voor Programmatie van het 

Wetenschapsbeleid  
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o kleur, stijl en dikte van de haren 

o moedervlekjes of sproeten? 

o De kleur van de ogen… 

� De leerlingen vertellen aan elkaar wat ze het liefst van zichzelf 
zien en wat ze speciaal vinden aan zichzelf.   

Wat maakt dat ik me soms een prins of prinses voel?  

Ze vertrekken hierbij van het uiterlijk, maar kunnen ook vertellen 

over hun karakter, hun interesses, hun talenten. 
Tip voor de leerkracht 
Let erop  dat kinderen niet blijven hangen bij uiterlijke kenmerken. De 
werkvorm geeft hier natuurlijk rechtstreeks aanleiding toe. Vermijd dit door de 
link te leggen met hoe iemand is, wat iemand kan,… Een spiegel ziet niet alles… 
 
Indien een bepaald kind uitgelachen wordt omwille van fysieke kenmerken, is 
het de gepaste gelegenheid om er op in te gaan. Zorg ervoor dat je dit goed 
begeleidt. De activiteitenfiche rond anders-zijn kan je hierin ondersteunen. 
Ook kinderen met een laag zelfbeeld hebben wel eens hulp nodig om het mooie, 
het speciale en het goede in zichzelf te zien… Heb hier voldoende aandacht 
voor! 

 

Activiteit 2: Zelfportret OF portret van Lopke  

� De leerlingen tekenen een zelfportret waarin ze proberen 
zichzelf voor de klas herkenbaar te maken. (of collage) 

� Ze tekenen vooral wat ze mooi vinden aan zichzelf en waarom ze 
af en toe ook een beetje prins of prinses zijn. De kinderen kiezen 

of ze het hele lichaam, het hoofd, enkel een bepaald onderdeel,… 

weergeven. 

� Ze kunnen gebruik maken van verschillende materialen: wol, verf 
kleurpotloden, tijdschriften , wasco, houtskool, bladeren, … 

� Indien men wenst, kan men erbij schrijven waarom men eigenlijk 
ook wel een beetje prins of prinses is. OF  

� Kinderen die dit verkiezen kunnen een portret van Lopke maken 
zoals ze zich Lopke voorstellen en erbij schrijven waarom zij een 

prinses is.  
Tip voor de leerkracht 
 Kijk eerst of je – mits de nodige ondersteuning – het kind toch niet kan helpen 
om naar zichzelf te kijken. Is dit echt te moeilijk of te onveilig, kan dit 
eventueel ook individueel gebeuren in het kader van GOK of zorg… 

 

Afsluiting 

De tekeningen worden opgehangen en (klassikaal) besproken: 

o Wie trekt er erg goed op zijn portret? 

o Wie ziet er het grappigst uit? 

o Welke materialen werden gebruikt om het portret vorm 

te geven? Wat vind je knap? 

o Welk portret vind jij het origineelst? 

Nodig de kinderen telkens uit om er iets meer over te vertellen. 

Bijlagen � Bijlage 1: Wat vind ik speciaal, gewoon en mooi aan mezelf? 
� Bijlage 2: Dit ben ik! Mijn zelfportret 
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Bijlage 1: Wat vind ik speciaal, gewoon en mooi aan  

mezelf?  

 

Lopkes naam komt van Lobelia. Haar oma zegt dat dat prinses betekent. Maar 

Lopke vindt zichzelf niet mooi. “Ik heb kromme benen en lange bruine haren, 

zonder een sprietje blond ertussen”, zegt ze. Maar ik vind Lopke wel mooi! Ze is 

speciaal, maar wel mooi.  

Wat vind jij gewoon, speciaal en mooi aan jezelf? 

Bekijk jezelf in de spiegel en bekijk heel je lichaam. Je kan 

naar veel dingen kijken. Bijvoorbeeld:  

� De grootte van je handen en voeten 
� De vorm van je handen en vingers 
� De lengte en dikte van je armen en benen 
� Je borstkas: is die smal of breed? 
� Heb je een holle of een bolle rug? 
� Hoe is je haar? Wat is de kleur? Heb je dik of dun haar? 

� Welke is de kleur van je ogen?  

� Heb je moedervlekjes of sproeten? 
 

Vul zelf maar aan:  

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

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

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

� Vertel aan je buur wat je gewoon vindt aan jezelf.  
� Vertel ook wat je speciaal vindt aan jezelf.  
� En wat vind jij mooi aan jezelf? Dit kan van alles zijn! Het kan goed zijn dat jij je voeten 
mooi vindt omdat ze zo goed kunnen voetballen. Of je hart, omdat je altijd iedereen helpt!  
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Bijlage 2: Dit ben ik! Mijn zelfportret… 

Maak nu een zelfportret! Maak jezelf na. Je mag kiezen welke materialen je 

gebruikt: kleurpotloden, verf,… je mag knippen en plakken met prenten uit boekjes, 

je mag wol gebruiken,…  

Denk goed na hoe je jezelf wil afbeelden!  

De Nederlandse portrettekenaar Maurice Hendrik schrijft het volgende over 

portretteren: (vrije vertaling). 

Portretteren is een kunst. Een goed portret is niet alleen een gelijkende 

buitenkant, maar laat ook iets over de binnenkant zien… 

Maak zeker ook na wat je mooi vindt aan jezelf!  
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Lopke 3de leerjaar 3.5 

Titel ANDERS-ZIJN 

Doelen � De leerlingen kunnen gelijkenissen en verschillen tussen mensen 
beschrijven. 

� De leerlingen kunnen verscheidenheid aanvaarden. 
� De kinderen accepteren anders-zijn. 
� De kinderen reflecteren over ‘uitsluiting’ en ze leggen hierbij de 
link naar anders-zijn. 

� De leerlingen verwoorden dat uitsluiting niet fijn is. 
� Ze leggen de relatie tussen uitsluiting en kansarmoede. 

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

In het verhaal ‘vrijdag 3 november’ vertelt Lopke dat ze de kinderen 

van haar vroegere school gelukkig niet meer zal zien: ze riepen haar 

altijd na; ze lachten haar altijd uit.  ‘Dat deden ze altijd. Iedereen 

uitlachen die niet op hen leek’… 

Benodigdheden � Bijlage 1: bingo 
� Bijlage 2: voorbeeldsituaties uitsluiting 

Aandachtspunte

n vooraf 

Keuze uit verschillende activiteiten met elk een eigen accent. Kies 

zelf of je een selectie maakt of elke activiteit aan bod laat komen. 

Verloop Activiteit 1: Bingo10 

� Alle leerlingen krijgen een bingokaart (Zie bijlage 1).  
� Ze moeten op zoek naar andere kinderen in de klas die aan een 
bepaalde omschrijving voldoen.  

� Vinden ze iemand, dan laten ze die leerling zijn naam schrijven op 
hun eigen blad, bij de passende uitspraak. 

� Bedoeling is om voor het eerst een ‘bingo’ te hebben: dit is een 
volledige rij, een volledige kolom, of een diagonaal.  

� Heeft er iemand ‘bingo’ (mag geroepen worden), dan wordt het 
spel stilgelegd en wordt er gecheckt of het juist is.  

� Het kind dat zijn handtekening plaatste, krijgt de kans iets meer 
te vertellen. (bvb. Ilke heeft aangeduid dat ze een hond heeft. Bij 

de bespreking wordt aan Ilke gevraagd om iets over haar hond te 

vertellen: hoe heet hij? Welk soort hond is het?...). 

� Daarna kan nog verder gespeeld worden voor één rij, kolom of 
diagonaal, voor 2 volle rijen, kolommen of diagonalen (of een mix 

mag ook: één volle rij en één volle kolom,…),…  

� Na het spel kan je kinderen op hun eigen kaart die vakjes laten 
inkleuren die ook op hen van toepassing zijn. Zo ervaren ze waar 

verschillen en gelijkenissen zitten. 
Tip voor de leerkracht 
OPGELET: ENKELE BELANGRIJKE SPELREGELS: 
- Iedereen mag maar één keer zijn naam op eenzelfde blad schrijven (hierdoor 
zijn de kinderen verplicht om steeds naar anderen toe te gaan). 
- Als X de handtekening vraagt van Y, moet X de kans geven aan Y om een vraag 
terug te stellen (om te voorkomen dat vlugge, mondige leerlingen anderen geen 
kansen geven) 

 

                                                           
10

 Apacki, C. (1994). Energize! Groepsactiviteiten voor groot en klein’.  Stichting Lions Quest: Nederland. 
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Tip voor de leerkracht 
Bedoeling: kinderen leren mekaar beter kennen; ze moeten mekaar aanspreken 
om een bingo te kunnen maken (ze hebben mekaar nodig!); ze ontdekken dingen 
over mekaar die ze niet wisten (soms heel verrassend); deze energizer werkt 
ook goed als ijsbreker. 

 
Tip voor de leerkracht 
In bijlage 1 vind je een voorbeeld van een bingokaart. Je kan de inhoud echter 
aanpassen aan jouw klas. Zo kan je een kind dat minder goed in de groep ligt via 
een specifieke eigenschap een centrale plaats op de kaart geven, zodat veel 
leerlingen naar dit kind moeten toe gaan om hun bingo te kunnen vormen.  

  

Activiteit 2: Anders-zijn11:  

� Alle kinderen staan bij elkaar in één grote groep.  
� Je begint met vragen te stellen waarop de kinderen enkel met ‘ja’ 
of ‘neen’ kunnen antwoorden.  

� Na de eerste vraag wordt de groep in tweeën gesplitst: een groep 
kinderen die ‘ja’ heeft geantwoord en een andere groep die 

antwoordde met ‘neen’. 

� Bij elke nieuwe vraag wordt de groep verder opgesplitst, tot 
iedereen uiteindelijk alleen staat.  
Tip voor de leerkracht 
Het slagen van deze werkvorm hangt voor een deel af van de vragen die je stelt. 
Vul het onderstaande lijstje met vragen zeker nog verder aan met vragen die 
van toepassing zijn op de leerlingen in jouw klas…) 

 
� Mogelijke vragen:  

o Ben je een jongen? 

o Heb je blond haar? 

o Draag je een bril? 

o Heb je een broer? 

o Kijk je graag tv? 

o Kom je met de auto naar school? 

o Vind je fietsen leuk? 

o Heb je blauwe ogen? 

o Ga je graag zwemmen? 

o Ben je de jongste thuis? 

o Wil je graag een hond als huisdier? 

o Is blauw je lievelingskleur? 

o Is rekenen (wiskunde) je lievelingsvak? 

o … 

� Nabespreking: 
In de nabespreking kun je erop wijzen dat, hoewel er veel 

gelijkenissen zijn tussen mensen, iedereen uiteindelijk toch 

verschillend is. Je kan het gesprek voeren a.d.h.v.  volgende 

                                                           
11

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

Kipdorp.  
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vragen: 

o Hoe komt het dat iedereen uiteindelijk alleen stond? Wat 

betekent dat? 

o Wat heb je geleerd uit deze activiteit? Waarom hebben 

we dit gedaan? 

o Moet een vriend iemand zijn die er hetzelfde uitziet als 

jij? Vertel eens… 

o Moet een vriend iemand zijn die dezelfde hobby’s heeft? 

Waarom wel of niet? 

o Kunnen we samenspelen en vrienden zijn als we elk zo 

anders zijn? 

� Besluit: we zijn allemaal anders, we zijn allemaal uniek. Toch 
worden kinderen vaak uitgesloten omdat ze ‘anders’ zijn.  

Maar stel je eens voor dat alles en iedereen hetzelfde was…. 

Hoe zou de wereld er dan uit zien? Hoe zou de klas, de school er 

dan uitzien? 

� Laat de kinderen (eventueel in groepjes) hierover vertellen, 
tekenen, fantaseren, filosoferen,… 

� Laat de kinderen ervaren dat het nodig en goed is dat we allemaal 
anders zijn. Dat het anders-zijn juist een hele rijkdom met zich 

meebrengt… (Geef vbn. in de zin van : ‘Stel je voor dat we 

allemaal…, dat niemand… ) 

 

Activiteit 3: Woordspin rond uitsluiting12 

� Doel: de leerlingen ontdekken dat ze het zelf niet leuk vinden om 
uitgesloten te worden. Ze leggen de link tussen uitsluiting en 

anders zijn, tussen uitsluiting en (kans)armoede. 

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

o Tegen wie wordt dat allemaal gezegd? En waarom? 

o Heb jij al eens tegen iemand gezegd dat hij/zij niet meer 

mag meespelen? Dat hij of zij er niet bij hoorde? 

Waarom was dat? 

o Heb je in het verhaal van Lopke ook soms het gevoel 

gehad dat Lopke er niet bij hoorde? Wanneer was dat? 

o Gebeurt zoiets ook bij volwassenen? Sluiten volwassenen 

ook soms anderen uit? Kan je daar voorbeelden van 

geven? 

o 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 

                                                           
12

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

Kipdorp.  
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uitsluiting. 
Let erop dat de leerlingen in hun antwoorden niet blijven steken bij uiterlijke 
kenmerken. 

 

� Mogelijke verwerking bij deze activiteit: rollenspel rond 
uitsluiting: 

Verdeel de klas in een vijftal groepjes. Elk groepje krijgt een 

situatie voorgeschoteld waarin iemand uitgesloten wordt. De 

groepjes spelen die situatie na en bedenken een vervolg. Ze mogen 

even repeteren; daarna volgt een toonmoment voor de hele klas, 

gevolgd door een nabespreking. 

� Voorbeelden van situaties vind je in bijlage 2. 
Bijlagen � Bijlage 1: Bingo 

� Bijlage 2: Voorbeeldsituaties rond uitsluiting 
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Bijlage 1: Bingo 

Opdracht:  
Zoek kinderen die beantwoorden aan de beschrijvingen in de onderstaande vakjes. 

Laat hen hun naam op het overeenkomstige vakje zetten.  

Opgelet: 
Niemand mag 2 keer zijn naam op dezelfde kaart zetten! 

Doel:  
Wie heeft als eerste een “bingo”? (volledige rij horizontaal, verticaal of diagonaal) 

Speelt een 

muziekinstru-

ment 

 

 

Doet veel aan 

sport 

Houdt van lezen Heeft een 

huisdier 

Kan een mop 

vertellen 

Spreekt meer 

dan één taal 

 

 

Is al eens op 

televisie 

geweest 

Is het voorbije 

weekend naar 

de bioscoop 

gegaan 

Houdt van 

tekenen 

Heeft wel 

eens een 

wedstrijd 

gewonnen 

Kan op 

zijn/haar 

handen staan 

 

 

Is enig kind Kan goed jumpen Heeft nog 

nooit iets 

gebroken 

(ledematen) 

Is in een 

ander land 

geboren 

Heeft gaatjes 

in zijn/haar 

oren 

 

Heeft al eens in 

een tent 

gekampeerd 

Kookt graag Kan op 

zijn/haar 

vingers fluiten 

Slaapt uit op 

zaterdag 

Kan met de ‘R’ 

rollen 

 

 

Danst graag Kan goed zingen Heeft meer 

dan 3 broers 

en zussen 

Heeft meer 

dan één 

voornaam 
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Bijlage 2: Voorbeeldsituaties rond uitsluiting 
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Lopke 3de leerjaar 3.6 

Titel AANBRENG KORTVERHAAL ‘ZATERDAG 4 NOVEMBER’ 

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

� De kinderen kunnen aangeven dat elke woonst wel iets bijzonders 
kan hebben. 

� De kinderen kunnen vertellen over hun eigen huis. 
� De kinderen kunnen het huis van Oma Wiske tekenen. 
� De kinderen kunnen uitleggen waarom sommige mensen in 
armoedige woningen leven. 

� De kinderen verwoorden dat een comfortabele woning niet voor 
elk gezin een vanzelfsprekendheid is. 

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

Uitgangspunt van deze fiche is het verhaal ‘Zaterdag 4 november’. 

In dit verhaal komt het aspect wonen aan bod. 

Benodigdheden � Eventueel de tekst van dit hoofdstuk, gekopieerd per leerling 
� Eventueel het werkblad 

Mogelijkheden � De leerkracht leest het verhaal voor. 
� De leerlingen krijgen een kopie van het verhaal en lezen 
zelfstandig, in duo’s of in groepjes het verhaal. 

Verwerking van 

het verhaal 

 

 

 

 

 

 

 

Intro: Bespreking van de inhoud van het kortverhaal 

� Hieronder vind je enkele vragen om de inhoud van het verhaal te 
verwerken.  

� Je kan deze mondeling aanbieden en bespreken, of je kan hiervoor 
het werkblad gebruiken (Zie de bijlage bij deze fiche) 
Tip voor de leerkracht 
Bij mondelinge bespreking kan de volgorde van de vragen verwisseld worden op 
basis van wat de leerlingen in hun reactie aanbrengen) 

 
Tip voor de leerkracht 
Bij een algemene vraag om te vertellen wat er in het verhaal staat merk je wat 
de kinderen oppikken. 

 
Tip voor de leerkracht 
Probeer  in de bespreking diep genoeg te gaan: ook het feit dat de kinderen niet 
meer stil moeten zijn omdat papa zijn roes aan het uitslapen is, is voor Lopke 
een opluchting… 

� Vragen: 
o Vertel eens waarover het verhaal gaat. 

o Lopke is pas verhuisd. Wat vindt ze leuk aan de nieuwe 

situatie? Wat vindt ze moeilijk? 

o Er wonen veel kinderen in de straat van oma Wiske. Ze 

spelen samen op straat. Lopke zou graag meespelen, maar 

durft het niet te vragen. Begrijp jij waarom? Vertel 

eens? 

Heb je dat zelf ook al eens meegemaakt?  

o Oma zegt dat mama niet altijd aan geld moet denken en 
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dat zij elke maand goed rond komt. Mama zegt daarop: 

‘Maar nu zijn wij er’ en ze begint hard te huilen. Wat 

bedoelt mama? 

o Lopke vertelt dat ze heel veel gedachten in haar hoofd 

heeft. Wat zou ze allemaal denken? 

 

Kern 

Activiteit 1: Verkenning van mijn eigen woonst via een 

kringgesprek 

� Laat de kinderen in een kring gaan zitten volgens huisnummer. 
Aandachtspunt: ze mogen hierbij niet praten, noch schrijven.  
Tip voor de leerkracht 
De kinderen moeten samenwerken en creatief zijn om aan mekaar duidelijk te 
maken welk hun huisnummer is. Ze moeten ervoor zorgen dat ze elkaar verstaan. 
Belangrijk is dat je een kring krijgt die per toeval is samengesteld, zodat je 
weer eens andere kinderen hebt die naast elkaar zitten. 

 

� Vanuit de kringopstelling maken we een binnen- en een buitenkring 
(maak duo’s door bvb. de kinderen telkens nummer 1 en 2 te 

geven).  

� Duogesprekje rond de eigen woonst:  
o Om de beurt 1 minuut (gebruik eventueel een 

keukenwekkertje) vertellen aan de ander over je eigen 

woonst: in wat voor een huis woon je? Wat vind je 

bijzonder aan je woonst? Wat zou je liever anders 

hebben? Wat is jouw lievelingsplekje in huis?...  

o Als beiden 1 minuut verteld hebben, wordt er van partner 

gewisseld (voorbeeld. dobbelen; de buitenkring schuift 

zoveel plaatsen op in de richting van …). Je kan dit 

eventueel nog een derde maal herhalen. 

� Plenum: vertel eens wat je gehoord hebt over wat jullie 
klasgenoten bijzonder vinden aan hun woonst; wat zijn de 

lievelingsplekjes in huis;...  
Tip voor de leerkracht 
’t Is niet de bedoeling de gesprekjes in plenum over te doen, maar wel een 
aantal impressies in grote groep te delen. 

 

� Conclusie 
Accent: of je nu in een groot huis woont, of in een klein 

appartement, of je in een modern huis woont of in een oudere 

woning, elke woonst kan wel iets bijzonders hebben! 
Tip voor de leerkracht 
Bedoeling van het werken met duo’s: vele kinderen tegelijkertijd actief, 
drempelverlagend: je moet niet ineens in grote groep vertellen; als je in grote 
groep praat, moet je niet over jezelf vertellen maar kan je zeggen wat je van 
een ander gehoord hebt; stimuleert tot actief luisteren,… Wel een plenum om 
de verbondenheid in grote groep en de kracht van de kring naar sfeer en relatie 
toe niet te laten verloren gaan… 
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Activiteit 2: Verkenning van het huis van oma Wiske  

� Laat de kinderen tekenen hoe zij zich het huis van oma Wiske 
voorstellen (de buitenkant).  

� De volgende vragen kunnen de kinderen eventueel op weg helpen 
(niet op alle vragen is er een antwoord te vinden, maar dat hoeft 

ook niet: het gaat erom hoe zij zich de woning voorstellen): 

o Is het een groot huis of een klein? 

o Staat het apart of in de rij? 

o Is het mooi onderhouden of eerder wat vervallen? 

o Is het een huis of een appartement? 

o In wat voor een straat? En hoe is de omgeving (de wijk)? 

o Heeft het grote of kleine ramen? 

o Hoeveel verdiepingen? 

o Heeft het een tuin of niet? 

o … 

� Laat de kinderen hun tekening aan elkaar voorstellen. De kinderen 
mogen mekaar bevragen, mogen bedenkingen formuleren,… 

 

Activiteit 3: Kringgesprek 

� Kernvraag: Zou jij graag in het huis van Lopke (oma Wiske) 
wonen? Waarom wel of niet? 

� Items die hierbij aan bod kunnen komen: 
o In een straat waar veel andere kinderen wonen; kinderen 

spelen op straat (kan best leuk zijn! ) 

o Geen eigen kamer 

o Samen bed delen met broertje   
Tip voor de leerkracht 
 Focus niet enkel op het negatieve, maar laat de twee kanten van de medaille 
zien 

 
o Plaats om huiswerk te maken, je les te leren? kunnen er 

vriendjes logeren?... (in een van de volgende verhalen 
komt het probleem dat Lopke haar les moet leren in 
dezelfde ruimte waar mama tv kijkt en waar gepraat en 
gediscussieerd wordt, nog aan bod) 

o Is Lopke gelukkig met ‘haar nieuwe huis’? 

� Bespreking: link naar kansarmoede 
Lopke, mama en Kevin kunnen gelukkig bij oma Wiske terecht nu 

mama en papa niet meer samen zijn.  Maar ook vandaag nog zijn er 

mensen die in slechte, ongezonde huizen moeten wonen, waar ze 

dan dikwijls ook nog veel te veel geld voor moeten betalen (huur).  

o Hebben de kinderen al eens zo’n verwaarloosde woning 

gezien? 

o Hoe denken de kinderen dat het komt dat huizen soms zo 

verwaarloosd worden? 

o Wat denk je van mensen die in zulke huizen (moeten) 

wonen? (mensen kiezen er niet voor om in zulke slechte 
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omstandigheden te wonen; een kind is niet minder waard 
omdat het in een minder mooi huis woont; de woning op 
zich maakt niet gelukkig;…) 

o Welke problemen kunnen mensen hebben als ze in zo’n 

woning in slechte staat moeten leven? (ziek worden, geen 
verwarming, geen elektriciteit, geen licht, geen plaats om 
huiswerk te maken, geen plaats om te spelen of vriendjes 
te laten logeren, geen ruimte om eens alleen te zijn, altijd 
geconfronteerd worden met elkaar wat al eens spanningen 
met zich meebrengt, …) 
 

Activiteit 4: Placemat rond ‘Jouw huis, een warme thuis? 

� Brainstorm met de klasgroep. 
Oma Wiske probeert ervoor te zorgen dat Lopke, Kevin en mama 

zich echt thuis voelen in haar huis. Lopke moet dan ook ‘ons huis’ 

zeggen van oma. Hoe maak je van een huis een echte thuis? Wat is 

daarvoor nodig? 

� De placemat 
o Verdeel de klas in groepjes.  

o Laat elk groepje een lijstje van 5 items opstellen van wat 

ze niet zouden kunnen missen in huis, a.d.h.v. een 

placemat. (uitleg: zie bijlage) 

o Je kan hen ook een lijstje geven van een 15-tal items die 

ze dan moeten nummeren van 1 tot 15 volgens 

belangrijkheid om gelukkig te kunnen leven in huis. 

o Werkwijze: de kinderen nummeren de items eerst voor 

zichzelf. Daarna gaan ze in discussie met de andere 

greopsleden. Ze moeten samen tot een lijstje komen waar 

iedereen kan achter staan (kan ook m.b.v. de placemat : 

zie bijlage). Ze zullen daarbij hun eigen keuze moeten 

beargumenteren en verantwoorden. 

o Voorbeeldlijstje: 

� licht 

� een hond 

� warmte 

� een televisie 

� huisgenoten (mama, papa, broer, zus,…) 

� foto’s (herinneringen) 

� een zwembad 

� een bed 

� een matras 

� water (kraan, bad of douche),…) 

� een eigen werktafel (bureau) 

� een frigo 

� een boekenrek 

� play-station 

� GSM 
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� … 

o Besluit: eigenlijk zijn er heel wat zaken die we kunnen 

missen, of die vervangbaar zijn. Onze huisgenoten echter 

niet (evenals elementen die aan basisbehoeften lenigen: 

warmte, licht, water,…). 

Een thuis maak je niet door materiële dingen; 

gezelligheid, openheid, warmte (fysiek, maar ook 

emotioneel), liefde, verbondenheid,… zijn veel crucialer… 

Lopke voelt dat ze welkom zijn bij oma Wiske. Dat maakt 

dat Lopke gelukkig is! 

 

Afsluiting 

De kinderen formuleren een wens voor Lopke. 

Bijlagen � Bijlage 1: Placematmethode 
� Bijlage 2: Vragen bij het verhaal 
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Bijlage 1: De placemat 

Flap met in het midden een grote rechthoek (= gemeenschappelijk vak), waarvan de 

hoekpunten verbonden worden met de hoeken van de flap (zo ontstaan er 4 individuele 

vakken, elk aan een andere zijde van het blad)): elk kind krijgt een vak op de flap en 

schrijft er zijn 5 items op. Daarna bespreken ze dit in groep om dan tot een 

gemeenschappelijk lijstje te komen. Dit komt in het midden van de flap te staan. Elk 

groepslid moet akkoord gaan. Er moet dus gediscussieerd worden: leerlingen geven 

argumenten, beluisteren argumenten van anderen en kunnen tot een compromis komen waar 

iedereen zich in kan vinden… 

Eigen mening kunnen en durven uiten, luisteren naar mekaar, kritisch denken, kunnen 

toegeven, eigen mening kunnen verdedigen,… zijn allemaal vaardigheden die hierbij moeten 

worden ingezet. 
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Bijlage 2: Vragen bij het verhaal 

ZATERDAG 4 NOVEMBER: Lees of beluister het verhaal. Beantwoord daarna de 

volgende vragen: 

1. Lopke is pas verhuisd. Wat vindt ze leuk aan de nieuwe situatie? Wat vindt ze moeilijk? 
 

☺…………………………………………………………………………………………………………………………………  

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

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

�……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

  

2. Er wonen veel kinderen in de straat van oma Wiske. Ze spelen samen op straat. Lopke 
zou graag meespelen, maar durft het niet te vragen. Begrijp jij waarom? Vertel eens? 

 

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

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

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

 

 

Heb je dat ook al eens meegemaakt? Zo ja, wat deed je dan? 

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

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

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

 

 

3. Oma zegt dat mama niet altijd aan geld moet denken en dat zij elke maand goed rond 
komt. Mama zegt daarop: ‘Maar nu zijn wij er’ en ze begint hard te huilen. Wat bedoelt 

mama?  

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

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

  ...........................................................................................................................................................  
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4. Lopke vertelt dat ze heel veel gedachten in haar hoofd heeft. Wat zou ze allemaal 
denken? 

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

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

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

  ...........................................................................................................................................................  
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Lopke 3de leerjaar 3.7 

Titel JE ZIT ER MAAR MEE 

Doelen � Kinderen kunnen vragen formuleren over zaken waarmee ze het 
moeilijk hebben. 

� De kinderen geven hun mening over gegeven antwoorden op 
vragen. 

� De kinderen kunnen antwoorden geven op vragen. 
Link met het 

verhaal van 

Lopke 

Lopkes ouders zijn sinds kort gescheiden. In het verhaal van 

‘Prinses Lopke’ blikt Lopke soms terug op de tijd dat papa en mama 

nog samen waren. Er was dikwijls ruzie. Lopke wil vergeten wat er 

dan allemaal gebeurde.   

Dat haar ouders gescheiden zijn betekent echter niet dat haar 

ouders niet meer van haar zouden houden of voor haar zorgen.  

Benodigdheden �  “Je zit er maar mee. Vragen van kinderen van 9 en 10 jaar.”  
� Een blanco “Je zit er maar mee-boek”. 

Aandachtspunte

n vooraf 

� Kinderen kunnen deze vragen individueel bekijken en er een 
antwoord op formuleren. 

� Je kan de  vragen die in het boek gesteld worden door de 
kinderen in een zak laten steken; er wordt een vraag getrokken en 

in het kringgesprek besproken. Nadien lees je het antwoord van 

de psychologe. 

� Als je kinderen er samen rond laat werken, in kleine groep, kunnen 
er gesprekken ontstaan waar ze veel aan kunnen hebben.  

� Je kan kinderen een eigen vraag laten noteren in het klassikale 
“Je zit er maar mee”-boek. Hier kunnen andere kinderen dan een 

antwoord bij schrijven. 

� Je kan de eigen vragen in een zak laten steken, er wordt een 
vraag getrokken (anoniem) en in het kringgesprek besproken.  

� Je kan kinderen ook het boek zelf aanbieden: dan hebben ze 
keuze uit 25 vragen over allerlei onderwerpen: naast de 

aangehaalde thema’s vind je ook vragen over bang zijn, verlegen 

zijn,… 

Verloop Intro  

� Voorstelling van het boek “Je zit er maar mee”13.  
� Hierin staan vragen van andere kinderen over situaties waar ze 
het moeilijk mee hebben en antwoorden erop. 

 

Kern 

Activiteit 1: Vraagstelling “Je zit er maar mee” (a.d.h.v. een 

selectie van vragen) 

� De kinderen lezen de vragen van kinderen en de bijhorende 
antwoorden. Zie bijlage ‘Je zit er maar mee’ 

� Elk kind neemt er de vraag uit waar hij/zij het meest door 
aangesproken wordt.  

� Is dit een goed antwoord? Zou je iets anders antwoorden? (zie 

                                                           
13

 Activiteiten rond materiaal uit:‘Je zit er maar mee. Vragen van kinderen van 9 en 1O jaar’, Averbode. 
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werkblad)  

 

Activiteit 2: Ontwerp “Je zit er maar mee” boek 

� Hebben ze zelf een vraag waar ze mee zitten?  
� Als ze willen schrijven ze deze op in het “Je zit er maar mee-
boek”. 

� Kan iemand anders er een antwoord op formuleren? 
Bijlagen � Bijlage 1: Je zit er maar mee 

� Bijlage 2: Voorbeelden uit ‘Je zit er maar mee’ 
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Bijlage 1: ‘Je zit er maar mee’ 

 

Lopkes ouders zijn sinds kort gescheiden. Dat haar ouders gescheiden zijn betekent 

echter niet dat haar ouders niet meer van haar zouden houden of voor haar zouden zorgen. 

Als je ouders ruzie maken, scheiden of als één van je ouders een nieuwe vriend of vriendin 

heeft, kan dat veel vragen bij je oproepen.  

Hier zie je enkele brieven die kinderen van 9 en 10 jaar hebben geschreven en het 

antwoord dat ze kregen. 

Opdracht 

1. Lees de vragen van de kinderen en de bijhorende antwoorden die ze kregen.  

2. Neem er de vraag uit die je het meest aanspreekt.  

a. Bekijk het antwoord.  

b. Vind je dit een goed antwoord? Ja / neen 

    Waarom? 

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

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

 

c. Welk antwoord zou jij geven?  

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

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

 

3.  Heb je zelf een vraag waar je mee zit? Als je wil mag je deze opschrijven in het “Je 
zit er maar mee-boek”. 

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

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

 

 



©ECEGO-Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs  Activiteitenfiches p. 41 

Bijlage 2: Voorbeelden uit ‘Je zit er maar mee’ 
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Lopke 3de leerjaar 3.8 

Titel WERKEN ROND GEVOELENS 

Verwerking bij verhaal ‘Zondag 5 november’ 

Doelen � De kinderen verwerken de inhoud van het verhaal. 
� De kinderen drukken de gevoelens van Lopke en de eigen 
gevoelens bij het verhaal uit.  

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

Uitgangspunt van deze fiche is het verhaal ‘Zondag 5 november’. 

In dit verhaal wordt Lopke met heel wat verschillende gevoelens 

geconfronteerd n.a.v. verscheidene situaties: morgen naar een 

nieuwe school, papa die telefoneert, naar de kringwinkel, mama die 

papa niet kan vergeten,…. 

Benodigdheden � Eventueel de tekst van dit hoofdstuk, gekopieerd per leerling. 
� Dobbelstenen met de vraagwoorden: wie? Waarom? Waar? 
Wanneer? Wat? Hoe? ( Zie bijlage 1) 

� Gevoelskaartjes (je kan deze aan elkaar bevestigen met een 
splitpen, zodat je een gevoelswaaier bekomt) 

� Eventueel ‘een huis vol gevoelens en axen’ (speelleerset uitgegeven 
door CEGO Publishers – www. cego.be) 

� Materiaal om een gevoelsmeter te maken: repen karton, kopieën 
van bijlage 3 of blanco papier om zelf tekeningen te maken 

(Eventueel tijdschriften), schaartjes en lijm, wasspelden  

Mogelijkheden � De leerkracht leest het verhaal voor. 
� De leerlingen krijgen een kopie van het verhaal en lezen 
zelfstandig, in duo’s of in groepjes het verhaal. 

� Je kan de verschillende gevoelens bespreken in een kringmoment. 
� Je kan de kinderen de gevoelens in kleine groepjes laten 
bespreken. 

Verwerking  

 

 

 

 

 

 

Intro 

Bespreking van de inhoud van het kortverhaal 

� Laat de kinderen vertellen waarover het verhaal gaat.  
Zo krijg je zicht op hetgeen de kinderen onthouden: wat dringt 
binnen en wat niet? Wat blijft hangen? 

� Verdeel de klas in groepjes. De kinderen mogen vandaag zelf 
vragen stellen aan elkaar. We doen dit a.d.h.v. de coöperatieve 

werkvorm ‘dobbelen14’:    

o Om de beurt gooit een leerling met de dobbelsteen.  

� Met het vraagwoord dat boven komt te liggen, 

maakt de leerling die de teerling geworpen heeft 

een vraag over het verhaal. Voorbeelden:  

 ‘waarom’: waarom heeft papa vanmiddag gebeld? 

 ‘hoe’: hoe heet de winkel waar oma Wiske met 

Lopke, mama en Kevin gaan winkelen is? 

� De andere leerlingen proberen een antwoord te 

geven op de vraag. Samen wordt overlegd of het 

                                                           
14

 Förrer,M., Kenter, B. & Veenman, S. (2000). Coöperatief leren in het basisonderwijs’. Amersfoort: CPS. 58-
60. 
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antwoord correct is.  

o Je kan ook elk kind laten dobbelen (één of twee keer)  

� Kind schrijft een vraag op met dat vraagwoord (of 2 

vragen, met elk vraagwoord eentje) laten 

opschrijven. 

� Ieder geeft zijn vraag (vragen) aan zijn linkerbuur.  

� Deze noteert zijn antwoord en vouwt dat om.  

� Dan kan de vraag nog een plaatsje verder naar links 

opschuiven.  

� Ook nu wordt het antwoord opgeschreven.  

� Dan gaat de vraag terug naar de bedenker ervan.  

� Deze kijkt de antwoorden na.  

� Tenslotte worden de vragen in groep overlopen en 

de antwoorden besproken.   

� Plenum: wat vond je een goede vraag? Wat vond je er goed aan? 
Was het antwoord ook O.K.?  

 

Kern 

Activiteit 1: De beschrijving van de gevoelens van Lopke15 

� Uitleg 
Lopkes nieuwe situatie roept heel wat gevoelens bij haar op. Op 

zondag 5 november gebeurde er zoveel dat Lopke van het ene 

gevoel in het andere duikelt.  

� Opdracht 
o Laat de kinderen per alinea aangeven hoe Lopke zich 
volgens hen voelt op dat moment.  

o Bied hen de bijgevoegde kaartjes met gevoelens aan (Zie 
bijlage 2 of een gevoelswaaier als je die ter beschikking 

hebt)  

o Ga na of alle gevoelens duidelijk zijn voor de kinderen. In 
het huis vol gevoelens en axen vind je werkvormen om de 

gevoelens te introduceren.  

o Laat hen een keuze maken (gevoelens leren herkennen en 
benoemen).   

o Vraag hen of ze iets meer kunnen vertellen over het gevoel 
dat ze kozen (je kan kinderen individueel of in kleine 

groepjes laten werken). 
Tip voor de leerkracht 
Vraag niet waarom ze een bepaald gevoel gekozen hebben, wel of ze er iets 
meer over kunnen vertellen. De waarom-vraag klinkt alsof je je moet verdedigen 
of verantwoor-den. Als je net een gevoel of een indruk geuit heb, is dat soms 
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.) 
 

o Laat de kinderen situaties benoemen waarin zij 

                                                           
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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gelijkaardige gevoelens hadden als Lopke. Vraag dit per 

alinea zodat de leerlingen voldoende vulling kunnen geven 

aan elk gevoel afzonderlijk. 
Tip voor de leerkracht 
Beperk het aantal kaartjes -zeker voor jonge kinderen-, een eerste keer 
misschien zelfs tot de basisgevoelens (boos – bang – blij – verdrietig). Ook 
‘gewoon’ komt soms van pas.  
Later kan je meer en meer genuanceerde gevoelens aanbieden. Inspiratie vind je 
bij de 21 gevoelens van ‘Een Huis vol gevoelens en axen’.16 
Vul deze lijst zo nodig nog aan. Bij een welbepaald deel van de  tekst zal 
bijvoorbeeld een kaartje met ‘moedig’ of ‘dapper’ aangewezen zijn.  
Selecteer vooraf een aantal gevoelens die ‘kans maken’ bij déze tekst gekozen 
te worden. Want uit té veel (nuanceringen) moeten kiezen, is voor sommige 
kinderen een hopeloze zaak.] 

 
Tip voor de leerkracht  
Ga na of alle gevoelens duidelijk zijn voor de kinderen. In het huis vol gevoelens 
en axen vind je werkvormen om de gevoelens te introduceren Laat de kinderen 
situaties benoemen waarin zij gelijkaardige gevoelens hadden als Lopke. Vraag 
dit per alinea zodat de leerlingen voldoende vulling kunnen geven aan elk gevoel 
afzonderlijk. 

 

Activiteit 2: Een gevoelsmeter maken17 

� Om af te ronden kan je elk kind een eigen gevoelsmeter laten 
maken (basisgevoelens blij, bang, boos en verdrietig, eventueel 

‘gewoon’) om regelmatig stil te staan bij de eigen gevoelens en er 

zo ook meer greep op te krijgen.  

� Heb je een gevoelswaaier in de klas, dan kan je in de 
basisgevoelens meer differentiatie brengen. (is het gewoon boos, 

of ben je wel héél erg boos (= woedend); ben je gewoon blij, of is 

het trots, dankbaar, gelukkig,…?). 

� Materiaal voor de gevoelsmeter vind je in bijlage 3. Uiteraard kan 
je de leerlingen ook zelf een blij, bang, boos en verdrietig 

gezichtje of figuurtje laten tekenen of in tijdschriften zoeken. 

 

Afsluiting 

In de loop van de dag mogen de kinderen hun gemoedstoestand op 

de gevoelsmeter aangeven. Regelmatig wordt er in de klas even bij 

stilgestaan.   
Bijlagen � Bijlage 1: Dobbelsteen 

� Bijlage 2: Info rond gevoelens - keuze 
� Bijlage 3: Gevoelskaartjes 
� Bijlage 4: Gevoelsmeter 

 

                                                           
16

 Laevers,F.,Cuvelier,N., Moons,J. & Debue,A. (2001). Een huis vol gevoelens en axen. Averbode: Cego Publishers 
17

 Kog, M., Moons,J. & Depondt, L.(med). Een doos vol gevoelens. Averbode:  CEGO publishers 
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Bijlage 1: Dobbelsteen met vraagwoorden 

 

 

 

Waarom? 

Hoe? Waar? 

Wie? 

Wat? 

Wanneer? 
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Bijlage 2: Gevoelens 

De gevoelens uit ‘Een Huis vol gevoelens en axen’ (speelleerset uitgegeven door CEGO-

publishers) waar kinderen uit kunnen kiezen:  

Blij   Trots   Veilig 

Eenzaam  Jaloers  Gelukkig 

Ongelukkig  Schuldig   Machteloos 

Bang   Onrustig   Dankbaar 

Verlegen  Ontgoocheld  Verdrietig 

Beschaamd  Woedend  Ontroerd 

Verliefd  In paniek  Beledigd 

 

Beperk het aantal kaartjes -zeker voor jonge kinderen-, een eerste keer misschien zelfs 

tot de basisgevoelens (boos – bang – blij – verdrietig). Ook ‘gewoon’ komt soms van pas.  

Later kan je meer en meer genuanceerde gevoelens aanbieden. Inspiratie vind je bij de 21 

gevoelens van ‘Een Huis vol gevoelens en axen’. 

Vul deze lijst zo nodig nog aan. Bij een welbepaald deel van de  tekst zal bijvoorbeeld een 

kaartje met ‘moedig’ of ‘dapper’ aangewezen zijn.  

Selecteer vooraf een aantal gevoelens die ‘kans maken’ bij déze tekst gekozen te worden. 

Want uit té veel (nuanceringen) moeten kiezen, is voor sommige kinderen een hopeloze 

zaak.] 
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Bijlage 3: Uitgebreide lijst gevoelenskaartjes 

 

Blij 
 
 

Eenzaam 
 
 

Ongelukkig 
 
 

Bang 
 
 

Verlegen 
 
 

Beschaamd 
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Trots 
 
 

Jaloers 
 
 

Schuldig 
 
 

Onrustig 
 
 

Ontgoocheld 
 

 

Woedend 
 
 

Veilig 
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Gelukkig 
 
 

Machteloos 
 
 

Dankbaar 
 

 

Verdrietig 
 

 

Ontroerd 
 

 

Verliefd 
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In paniek 
 

 

Beledigd 
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Bijlage 4: Een gevoelensmeter (basisgevoelens) vbs houwaaert 
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Lopke 3de leerjaar 3.9 

Titel DE KRINGWINKEL 

Doelen � De kunnen uitleggen hoe een kringwinkel werkt. 
� De kinderen kunnen uitleggen waarom je naar een kringwinkel 
gaat. (goedkoop MAAR ook leuke spulletjes)  

� De kinderen kunnen op internet info opzoeken rond de 
kringwinkel.  

� Ze toveren oude kledij of oude objecten om tot nieuwe. 
Link met het 

verhaal van 

Lopke 

Oma Wiske gaat met mama, Lopke en Kevin kleren kopen in de 

kringwinkel.  

Benodigdheden � Bijlage met info over de kringwinkel. 
� Flappen en stiften. 
� PC met internetverbinding om zelf informatie op te zoeken. 

Mogelijkheden � Klassikaal werken of in groepjes. 
� Bezoek aan de kringwinkel 
en/of  

� Informatie laten opzoeken via teksten, via internet. 
� Sommige kringwinkels hebben een spel om de werking van de 
kringwinkel te leren kennen. (plaatselijk na te vragen) 

� De kinderen toveren zelf oude kledij of objecten om tot nieuwe. 
Verloop Intro: Situatieschets 

Link leggen met het verhaal. Oma Wiske ging samen met mama, 

Kevin en Lopke winkelen in de kringwinkel.  

 

Kern 

Activiteit 1: Gekende informatie bundelen over de kringwinkel 

� Brainstorming rond de kringwinkel:  
o Wat weet je al over een kringwinkel? 

o Wat wil je er nog over weten? 

o Wat wil je er rond doen? 

� Laat de kinderen in groepjes rond elke vraag één flap maken.  
� Duid op voorhand een groepsleider, een verslagnemer en een 
verslaggever aan. Zorg ervoor dat elk kind weet wat er van hem of 

haar verwacht wordt.  

� Plenum: samenbrengen van de gegevens van de verschillende 
groepjes 

o Welke vragen willen we nog beantwoord zien? Wat 

willen we nog weten? 

o Hoe komen we aan de antwoorden? 
Tip voor de leerkracht 
Bij de flap over wat kinderen rond de kringwinkel nog willen weten, moeten ze 
concrete afspraken maken over wie (individueel of groepjes) op welke vraag een 
antwoord zoekt. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van de bijlage, van internet 
(www.dekringwinkel.be / www.kringloop.net/ www.kringwinkel.com), van informatie uit 
de bibliotheek,… 

 

Vele antwoorden kunnen we ook krijgen in de kringwinkel zelf… 
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Wellicht is dit ook één van de zaken die de kinderen willen doen: een 

bezoek aan de kringwinkel. 

 

Activiteit 2: bezoek aan de kringwinkel met voorbereiding in de 

klas 

� De kinderen lijsten de vragen op waarop ze het antwoord denken 
te vinden bij een bezoek aan de kringwinkel.  

o Wat kunnen we in een kringwinkel zelf vragen? 

� Rolverdeling 
o Wie stelt welke vraag? 

o Wie noteert de antwoorden? (of wie onthoudt ze…) 
Tip voor de leerkracht 
Bespreek op voorhand met de verantwoordelijke wat jullie doel is van een 
bezoek aan de kringwinkel; kader het bezoek ook binnen het project Lopke rond 
kansarmoede. Eventueel kan je ook de vragen  op voorhand aan de 
verantwoordelijke van de kringwinkel bezorgen.  

 

� Je kan de kinderen ook in groepjes verdelen en elk groepje een 
interview laten voorbereiden met een andere medewerker:  

o De verantwoordelijke van de ophaaldienst 

o De verantwoordelijke van de dienst herstellingen 

o De winkelverantwoordelijke 

o … 

� Nabespreking in de klas: 
o Wat vonden jullie van het bezoek aan de kringwinkel? 

o Heb je iets nieuw geleerd? Wat? 

o Nagaan welke vragen beantwoord zijn en welke vragen 

er nog liggen. Afspraken maken rond de vragen die 

nog geen antwoord kregen 

o Vind je een kringwinkel nuttig? Waarom wel of niet? 

� Maak met de leerlingen afspraken op klasniveau (schoolniveau): 
materiaal uit de klas (school) dat niet meer gebruikt wordt, gooien 

we niet zomaar weg. We gaan steeds na of we het niet aan de 

kringwinkel kunnen bezorgen. 

 

Activiteit 3: Tekst met vragen verwerken (alternatief indien 

geen bezoek aan de kringwinkel) 

� Peilen naar de beginsituatie 
o Vraag 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?... 

� De kinderen lezen de tekst over de kringwinkel (Zie bijlage). 
o Ze lezen zelfstandig en beantwoorden de vragen.  

o Dit kan individueel of in groep gebeuren en zo 

verwerkt worden in  een contractwerk. 

� Tijdens een nabespreking wordt er op de vragen teruggekomen. 
 



©ECEGO-Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs  Activiteitenfiches p. 55 

Activiteit 4: een kringloopspel18 (wordt door sommige 

kringwinkels ontwikkeld/gebruikt) 

 

Activiteit 5:Verdere verwerkingsmogelijkheden 

� Kijk wat er nog op het lijstje van to do’s staat (flap met wat 
leerlingen graag zouden doen rond de kringwinkel). Werk uit wat 

haalbaar is in de klas. 

� Je kan de kinderen oude objecten laten meebrengen en deze laten 
omtoveren tot iets nieuws: bijvoorbeeld bloempotten 

beschilderen, oud serviesgoed gebruiken om een bloemstukje in te 

maken, oude houten stoelen opvrolijken met een sjabloontje 

� … 
Bijlagen � Bijlage 1: De kringwinkel  

� Bijlage 2: Informatie van de website 
 

 

(*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 zich normen op. Dat gaat van winkelinrichting, service bij verkoop, 

klantvriendelijkheid, enz. tot de kwaliteit van de goederen zelf. 

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

elkaar gebruikt). 

                                                           
18

 Kringwinkel Maasland – MaasmechelenBoorsemstraat 23630 Maasmechelen tel. 089/77.92.92 

   www.kringwinkel.com, www.kringloop.net. www.dekringwinkel.be 
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Bijlage 1: De kringwinkel 

Lopke koopt kledij in de kringwinkel. Maar weet jij hoe zo’n kringwinkel werkt?  

(In Maasmechelen heb je een kringwinkel: De Kringwinkel Maasland – Maasmechelen. Deze 

bevindt zich in de Boorsemstraat nr. 2. Tel 089/77.92.92. Er zijn vele winkels overal in het 

land. Op het net kan je nog andere kringwinkels vinden) 

Je kan heel wat informatie vinden op de website: www.kringwinkel.com 

1. Ben je al eens in een kringwinkel geweest? Heb je er leuke spullen gevonden? Welke? 

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

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

 

 

 

 

2. Vanwaar komt de naam ‘kring(loop)’- winkel, denk je?    

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

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

  

3. Vind je dit een goed initiatief? 

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

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

 

4. Welke spullen zou jij er graag eens kopen en denk je in de kringwinkel te vinden?  

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

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

Wat je ook zoekt, zoek ook even in De Kringwinkel! 
Als je op zoek bent naar iets, neus dan ook eens rond in de kringwinkel. 
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 apparaten, sierstukken, gereedschap, hobbyartikelen en meubelen. 
Je vindt er leuke spulletjes. Veel mensen gaan graag even snuisteren om te zien naar 
bruikbare zaken. 
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Bijlage 2: Informatie van de website 
www.kringwinkel.com  
(met enkele kleine aanpassingen) 

Dit kan je ook laten opzoeken door de kinderen. 

Samen opruimen met De Kringwinkel Maasland 

Wanneer je de grote kuis houdt, of de zolder opruimt, verhuist, … vind je altijd spullen die je teveel 

hebt. Je hebt ze misschien al een paar keer verhuisd naar een andere plaats, maar uiteindelijk weet 

je er geen blijf mee. Je kunt de spullen niet meer gebruiken, maar omdat de goederen nog goed zijn, 

vind je het zonde om ze weg te gooien.  

 

De Kringwinkel Maasland is een organisatie die in staat voor het hergebruik van afgedankte, maar 

goede materialen. 

Welke spullen aanvaardt De Kringwinkel? 

 

Je kan met alle goederen terecht bij De Kringwinkel Maasland gaande van meubilair, 

huishoudelijke artikelen, elektrische toestellen, speelgoed, boeken, werkmaterialen, 

vrijetijdsartikelen, verwarmingstoestellen, vervoermaterialen, bouwmaterialen tot  

verzorgingsmaterialen en kleding,…  Enige voorwaarde: ze moeten nog bruikbaar zijn. 

 

Zelfs overstock van bedrijven en winkels wordt hergebruikt door De Kringwinkel 

Maasland. 

 

Nog bruikbaar zijn betekent dat de goederen niet zwaar beschadigd mogen zijn. 

Wanneer je twijfelt, aarzel dan niet om De Kringwinkel Maasland te contacteren voor 

een afspraak. 

 

De Kringwinkel Maasland controleert ter plaatse welke goederen al dan niet in 

aanmerking komen voor hergebruik. De herbruikbare goederen worden tijdens de 

controle gratis meegenomen.  

Hoe werkt De Kringwinkel Maasland? 

 

Wanneer je bruikbare goederen wenst te schenken aan De Kringwinkel Maasland kan je 

ons contacteren voor een afspraak. De inzamelploeg komt bij jou aan huis de goederen 

gratis afhalen. De inzamelploeg bestaat steeds uit 2 personen die de werkzaamheden 

uitvoeren. 

 

De ingezamelde goederen worden gelost in het magazijn, waar de artikelen worden 

gecontroleerd en gereinigd. De elektrische toestellen worden hersteld door een 
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Je vindt deze foto’ s op:  www.dekringwinkel.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kringwinkel Maasland – Maasmechelen Boorsemstraat 2 3630 Maasmechelen tel. 089/77.92.92 

 www.kringwinkel.com, www.kringloop.net. www.dekringwinkel.be 

 

 

gecertificeerde hersteller. Het licht beschadigde meubilair wordt hersteld door het 

eigen herstelatelier. Oude spullen krijgen er zelfs een opknapbeurt zodat deze 

goederen modieuzer ogen. De verkoopklare goederen worden verkocht in De 

Kringwinkel Maasland. Zo gaan ze een tweede leven tegemoet. 
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Lopke 3de leerjaar 3.10 

Titel WAT IS GELUKKIG ZIJN? 

Doelen De kinderen kunnen de betekenis van geluk verwoorden 

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

In het verhaal ‘zondag 5 november’ zegt oma Wiske aan Lopke dat 

ze in Aarschot gelukkig gaat worden. Dan vraagt ze aan Lopke ‘Weet 

je wat dat is, Lopke: gelukkig zijn?’ 

We denken er samen over na… 

Benodigdheden � Eventueel het boek ‘Klein-mannetje vindt het geluk’ van Max 
Velthuijs19 

� Artikel rond filosoferen 
� Eventueel bijlage 1 

Verloop Introductie 

� Je kan de activiteit starten met de uitspraken van oma Wiske 
over gelukkig zijn. 

� In bijlage 1 vind je een werkblad met 2 vraagjes. Ook dit kan je 
als opstart gebruiken. 

� Je kan ook met het verhaal ‘klein-mannetje vindt het geluk’ van 
Max Velthuijs starten als gezamenlijk ervaringsmoment. 

� Je kan zelf een ander boek of verhaal kiezen rond ‘geluk’ of 
‘gelukkig zijn’. 

 

Kern 

Activiteit 1: Filosoferen 

� Na de inleiding (cfr. mogelijkheden) ga je met de kinderen 
filosoferen rond de vraag ‘Wat is geluk’. 

(inspiratie en achtergrondinformatie in het bijgevoegde pdf-

artikel) 

� De volgende filosofische vragen kunnen hierbij aan bod komen20: 
o Wat is geluk? 

o Is er een verschil tussen geluk hebben en gelukkig 

zijn? 

o Kun je geluk hebben en toch niet gelukkig zijn? 

o Kan iemand die veel pech heeft toch gelukkig zijn? 

o Waar komt geluk vandaan? 

o Kun je geluk ‘kopen’? 

o Kun je tegelijk droevig en gelukkig zijn? 

o Om helemaal gelukkig te zijn, moet je dan eerst half 

gelukkig zijn? 

o Zou je plezier kunnen hebben en toch niet gelukkig 

kunnen zijn? 

o Moet je weten wat ongelukkig zijn is om te kunnen 

weten wat gelukkig zijn is? 

o Zou een wereld vol geluk kunnen bestaan volgens jou? 

                                                           
19

 Velthuiijs, M. (1985 ) Klein-mannetje vindt het geluk.  Gouda.:De vier windstreken. 
20

 Anthone, R. & Janssens, E., Vervoort, S. & Knops, J.(2006). Peinzen, 49 filosofische vragen voor kinderen . Leuven: Acco. 
34-35. 
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Activiteit 2: Creatief schrijven 

� Leerkracht stelt vragen over een menukaart. 
o Waarvoor dient het? 

o Hoe worden ze gemaakt? 

� Laat de kinderen een persoonlijke menukaart opstellen om 
gelukkig te worden. (Wat maakt hen gelukkig? Wat hebben ze 

nodig om gelukkig te zijn?...) 

� Vergelijk deze menukaarten en bespreek ze in de klas. 
 

Afsluiting 

� De menukaarten worden in de klas gehangen. 
� De kinderen wordt gevraagd welke actie ze als klas ondernemen 
om mekaar gelukkig te maken. 

Bijlagen � Bijlage 1: Wat is gelukkig zijn? 
� Bijlage 2: En nog een gelukkig Nieuwjaar, zei de filosoof21 

 

                                                           
21

 Janssens, E. (2004). En nog een gelukkig Nieuwjaar, zei de filosoof.  Filoket.  

http://www.ond.vlaanderen.be/canon/nieuwjaarsbrieven/informatief2.pdf 
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Bijlage 1: Wat is gelukkig zijn? 

Oma Wiske denkt dat Lopke in Aarschot gelukkig zal worden omdat ze naar een goede 

school zal gaan.  

Wat denk jij dat Lopke nodig heeft om op school gelukkig te kunnen worden? 

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

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

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

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

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

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

Ben jij op school gelukkig? Teken hier wat jou gelukkig maakt… 

OF 

Wat mis jij nog om op school helemaal gelukkig te zijn? Teken het hier. 
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Bijlage 2: “En nog een gelukkig Nieuwjaar, zei de 

filosoof” 
 
Elk jaar zijn ze daar weer: “En nog een gelukkig nieuwjaar!” Elk jaar opnieuw komen kinderen 
met hun wensen aanzetten voor ouders, grootouders, peter of meter. Het lijkt op het eerste zicht 
eenvoudig: een wens die vervat zit in een eeuwenoude traditie. Maar wat bedoelen we nu met: 
“gelukkig nieuwjaar”? Dan hebben we het hier niet onmiddellijk over de historische achtergrond, 
maar eerder over de persoonlijke en filosofische intenties van iemand om een gelukkig 
nieuwjaar te wensen. Wat is geluk eigenlijk? Helpt het veel om (iemand) iets te wensen? En 
wanneer we een nieuw jaar beginnen, betekent dit dan ook dat het oude jaar voorbij is? Wat is 
tijd? Vragen die op het eerste zicht heel eenvoudig lijken, tot je er dieper gaat over nadenken. 
Vragen die de leerkracht samen met de kinderen aan de hand van de methode “filosoferen met 
kinderen” kan behandelen. Onderstaande lestips helpen je mogelijk op weg. 

Eddie Janssens – Filoket 
 

Wat is filosoferen met kinderen? 

 
Iedereen die regelmatig met kinderen omgaat wordt wel eens geconfronteerd met hun niet aflatende 

vragenstroom. Dikwijls weten we als volwassene niet hoe we daar moeten mee 

omgaan. 

 

Filosoferen met kinderen in de klas kan hierop een antwoord bieden. Filosoferen is nadenken, 

reflecteren over, ter discussie stellen van datgene wat gewoonlijk als vanzelfsprekend wordt ervaren. 

Filosoferen met kinderen is samen op een systematische en gestructureerde wijze nadenken en praten 

over filosofische vragen. 

Filosoferen met kinderen is een activiteit met kinderen in plaats van een les vóór kinderen. 

Het is een onderzoekende activiteit waar vragen stellen centraal staat. Niet zo maar vragen, maar open 

vragen waarop geen definitief antwoord mogelijk is. Vragen waarover met elkaar gepraat 

kan worden en waar ieder zijn eigen antwoorden kan zoeken. 

Deze antwoorden kunnen vervolgens opnieuw worden onderzocht aan de hand van nieuwe 

en/of andere overwegingen en argumenten. 

Op die manier stapelen de inzichten zich op en wordt de dialoog verdiept. 

 

Hoe doen we dat filosoferen? 
 

De klasopstelling voor een filosofisch gesprek is die van een kringgesprek. 

 

REGELS: 

Elk spel heeft zijn regels. Zo ook het filosoferen. Er zijn enkele basisregels opgesteld voor zowel de 

leerkracht als voor de leerlingen. 

 

De leerkracht 

De taak van de leerkracht is die van het vragenstellen. 

Hij of zij kan doorvragen, samenvatten, structureren en meningen spiegelen. 

 

Regels leerkracht 

De taak van de leerkracht 

1) Laat je eigen mening achterwege. Dit is geen kennisles! Het is aan de kinderen om hun mening te 

geven. 

2) Laat elke mening toe. Alles kan en mag gezegd worden tijdens het filosoferen. 
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3) Respecteer het recht op zwijgen. Kinderen die niet wensen mee te praten, mogen zwijgen. Dit 

betekent niet dat ze niet mee kunnen denken. 

4) Luister naar de kinderen. Probeer in te gaan op wat de kinderen zeggen, eerder dan een eigen lesje te 

geven. 

 

De leerlingen 

De taak van de leerlingen is om werkelijk te zeggen wat ze denken. Vermijd te lange anekdotes. 

Wat ze zeggen moeten ze wel kunnen beargumenteren. 

 

Regels voor de leerlingen 

Ook leerlingen hebben hun regels nodig. Er kan geen goed filosofisch gesprek plaatsvinden indien er niet 

een minimum aan discipline is. 

1. Zeg wat je denkt en waarom je dat denkt. 

2. Luister naar en reageer op elkaar. 

3. Je mag zwijgen. 

4. Steek je vinger op. 

5. Stoor de groep niet. 

 

Enkele hints voor je begint 

1) Maak je eerste filosofisch gesprek niet te lang. Afhankelijk van de leeftijd kan dit gaan van 15 

min tot 45 min. 

2) Durf terreinen te verkennen met je leerlingen waar je zelf ook geen pasklare antwoorden op hebt. 

3) Maak op voorhand goede afspraken omtrent de regels. 

4) Neem zelf ook een onderzoekende houding aan. Ga samen op onderzoek met je leerlingen. 

5) Onderzoek de ideeën van de kinderen, niet die van jezelf. 

6) Neem zelf niet inhoudelijk deel aan het gesprek. 

7) Laat je niet verleiden om te ver af te dwalen. 

8) Als het niet lukt stop je ermee. 

 

Nu zelf aan de slag 

Filosoferen met kinderen wordt niet geleerd door een hoofdstuk te lezen. Het komt er nu op aan om zelf 

aan de slag te gaan. Filosoferen met kinderen wordt in de praktijk geleerd door regelmatig samen met 

de kinderen in het diepe te springen. In het begin moet er rekening mee worden gehouden dat de 

verwachtingen misschien niet zullen worden ingelost. Een  volgende keer opnieuw proberen is dan het 

beste devies. Filosoferen met kinderen is een activiteit die leerlingen en leerkrachten samen moeten 

leren. Daarbij is moed nodig om de filosofeersessie uit te proberen op gevaar af van mislukken.  

Hieronder vind je 3 uitgewerkte voorbeelden van een activiteit filosoferen met kinderen wat je in staat 

stelt om dieper in te gaan op “een gelukkig nieuwjaar”.  De eerste twee lessen hebben als thema: “wat 

is geluk?” en de tweede: “wat is tijd?” 

 

Meer weten? 

Wens je meer te weten over filosoferen met kinderen ? Via de websites van steunpunt 

Filoket (www.filoket.be) en het Vlaams netwerk voor eigentijds filosofieonderwijs (www.filosferen.be) 

kan je het aanbod bekijken voor cursussen filosoferen met kinderen. Je vindt er lesmateriaal, 

literatuurtips en talrijke interessante links naar andere sites. 
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WAT IS GELUK? (kleuters) 
Op de eerste januari wensen kleuters hun papa, mama en hun grootouders een ‘gelukkig nieuwjaar’. 

Maar weten kleuters wel wat dit eigenlijk betekent? Hebben ze zelf al eens nagedacht over wat ‘geluk’ 

nu precies is? Tijdens het filosoferen gaan we er dieper op in. 

 

Gezamenlijk ervaringsmoment 

Suggestie: het boek ‘Klein mannetje vindt het geluk’ van Max Velthuijs wordt voorgelezen. 

 

Filosofische vragen 

Wat is geluk? Hoe kan je gelukkig worden? Welke dingen/mensen heb je nodig om gelukkig 

te kunnen zijn? Is iemand die lacht altijd gelukkig? Als je net niet gevallen bent, ben je dan gelukkig (of 

heb je geluk gehad)? Als je gevallen bent, kan je dan nog gelukkig zijn? Kan je huilen en toch nog 

gelukkig zijn? Waarom wensen de mensen elkaar ‘geluk’ toe? Kan je een jaar lang gelukkig zijn? 

 

Verwerkingsopdracht 

Teken jezelf toen je eens heel gelukkig was. Of teken een wereld waarin iedereen gelukkig is. 

 

WAT IS GELUK? (1ste en 2ste graad) 
Gezamenlijk ervaringsmoment 

Suggestie: 

1) Laat één of meedere nieuwjaarsbrieven voorlezen en bespreek die kort. 

2) Het boek ‘Klein mannetje vindt het geluk’ van Max Velthuijs wordt voorgelezen. 

 

Filosofische vragen 

Wat is geluk? Is er een verschil tussen geluk hebben en gelukkig zijn? Kan je geluk hebben en 

toch niet gelukkig zijn? Kan iemand die veel pech heeft toch gelukkig zijn? Waar komt geluk vandaan? 

Kan je geluk ‘kopen’? Kan je droevig en gelukkig zijn? Zou je plezier kunnen hebben en 

toch niet gelukkig kunnen zijn? Moet je weten wat ongelukkig zijn is om te kunnen weten wat 

gelukkig zijn is? Als je iemand geluk wenst, wordt die dan ook gelukkig? 

 

Verwerkingsopdracht 

Creatief schrijven: Stel een persoonlijke menukaart op om gelukkig te worden. 

Vergelijk deze menukaarten en bespreek ze in de klas. 

 

WAT IS TIJD? (3de graad) 
Gezamenlijk ervaringsmoment 

Suggestie: Het verhaal ‘De tijdmachine en olifant’ uit ‘Haas vertelt’ van Max Velthuijs wordt 

voorgelezen. 

 

Filosofische vragen 

Wat is tijd? Heeft de tijd altijd bestaan? Kun je de tijd stoppen? Komt er ooit een einde aan de tijd? Als 

er geen mensen zouden bestaan, zou er dan tijd bestaan? Kun je te laat komen als er geen tijd zou 

bestaan? Stel je eens voor dat de tijd dubbel zo snel zou gaan, zou je dat dan merken? Kan je iemand tijd 

toewensen? Als een jaar maar half zo lang zou duren, zou je dan ouder zijn? Zou de wereld kunnen 

bestaan zonder tijd? 

 

Verwerkingsopdracht 

Probeer je in de tijd te verplaatsen. Speel in de klas tijdmachine en laat kinderen raden in welke periode 

van de geschiedenis zij zijn beland. 

 

Huistaak: Een dag zonder klok. 
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Lopke 3de leerjaar 3.11 

Titel AANBRENG KORTVERHAAL ‘MAANDAG 6 NOVEMBER’ 

Doelen � De kinderen verwoorden hoe zij het fijn kunnen maken in hun klas. 
� De kinderen kunnen de vragen bij het verhaal beantwoorden. 
� De kinderen formuleren hun mening op de klasthermometer. 
� De kinderen kunnen aangeven wat bijdraagt tot een warm onthaal, 
een fijne klas! (zie ook activiteitenfiche 3.13) 

� De kinderen praten over namen en betekenissen (zie ook 
activiteitenfiche 3.12) 

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

Uitgangspunt van deze fiche is het verhaal ‘Maandag 6 november’. 

Lopke gaat voor het eerst naar haar nieuwe school en… is daar écht 

welkom. Ze hoort er onmiddellijk bij en wordt deze keer helemaal 

niet uitgelachen met haar naam. Als ze vertelt wat haar naam 

volgens oma Lobelia betekent, wil iedereen de betekenis van zijn 

naam weten. De meester zoekt het op… 

Benodigdheden � Eventueel de tekst van dit hoofdstuk, gekopieerd per leerling 
� Bijlagen 1 en 2 
� Activiteitenfiche 3.12 en 3.13 

Mogelijkheden � De leerkracht leest het verhaal voor. 
� De leerlingen krijgen een kopie van het verhaal en lezen 
zelfstandig, in duo’s of in groepjes het verhaal. 

Verwerking van 

het verhaal 

 

 

 

 

 

 

 

Intro 

Bespreking van de inhoud van het kortverhaal aan de hand van 

vragen 
Tip voor de leerkracht 
Je kan deze vragen mondeling aanbieden en bespreken, of je kan hiervoor het 
werkblad gebruiken (Zie bijlage bij deze fiche) (bij mondelinge bespreking kan 
de volgorde van de vragen verwisseld worden op basis van wat de leerlingen in 
hun reactie aanbrengen) 

 

� Vertel eens waarover het verhaal gaat.  
Zo  krijg je zicht op hetgeen de kinderen onthouden: wat dringt 
binnen en wat niet? Wat blijft hangen? 

� Het is Lopkes eerste dag in haar nieuwe school. Heel spannend… 
W at maakt dat Lopke zich écht welkom voelt in de klas?  

� Denk hierbij aan het onthaal door de meester; hetgeen hij  zegt – 
‘Hebben wij even geluk dat ze bij ons in de klas komt’ – hoe hij dat 

uitlegt, de manier waarop hij Lopke onthaalt (m.a.w. 

leerkrachtstijl!); de openheid van Annelies, het erbij horen op de 

speelplaats,… 

� Vragen:  
o Waaraan merk je dat Annelies inderdaad een échte 

vriendin voor Lopke is? 

o Meester Gerald zocht de betekenis van ‘Lopke’ op op 

de computer. Lopke dacht dat haar naam een andere 

betekenis had. Wat vind je van de reactie van de 

meester? 

o “Vandaag was de mooiste dag van mijn leven”, zegt 
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Lopke. Waarom zegt ze dat, denk je? 

o Wat was tot nu toe de mooiste dag van jouw leven? 

o Wat zou Lopke vandaag in haar dagboek schrijven? 

o De leerlingen kunnen dit op het werkblad noteren. Ze 

mogen er ook voor kiezen om hun eigen ervaring (de 

mooiste dag uit hun leven) neer te schrijven… 

Kern 

Activiteit 1: Bespreking van de kracht van de groep 

� Lopke is gelukkig omdat ze warm onthaald wordt in haar nieuwe 
klas. Ze lachen haar niet uit, ze heeft al een echte vriendin, … Ze 

heeft het gevoel er onmiddellijk echt bij te horen. 

� Onze eigen klas onder de loep… 
o Geef de kinderen de bijlage ‘Een klas waar iedereen 

welkom is’. 

o Ze worden uitgenodigd om na te denken over hun 

klasgroep: ‘Is iedereen er welkom?’  

o Laat elk kind individueel het werkblad invullen.  

o Breng de resultaten bij elkaar in een klasthermome-

ter. Je kan hiervoor een getekende versie gebruiken 

en met ronde, gekleurde stickertjes werken. Pas de 

gradatie aan aan het aantal leerlingen van je klas. Elk 

kind kan hoogstens 9 gezichtjes scoren.  

o Bespreek het resultaat. Kunnen we tevreden zijn, of is 

er werk aan de winkel? Maak zo nodig afspraken! 

 

Activiteit 2: Bespreking van de eigen inbreng 

� Als laatste opdracht in de bijlage – opdracht doen - wordt aan de 
kinderen gevraagd hun hand op een gekleurd blad te tekenen en 

uit te knippen.  

� Laat hen in hun hand schrijven hoe zij een steentje willen 
bijdragen aan een toffe klassfeer.  

 

Afsluiting 

� Maak met alle handen samen een leuke collage. 
� Hang de collage in de klas of in de gang. 
 

Vervolg 

Een verdere verwerking van dit verhaal vind je in de 

activiteitenfiches 3.12 en 3.13.  

In fiche 3.12 wordt verder ingegaan op de betekenis van ieders 

voornaam.  

In fiche 3.13 komen spelletjes aan bod die de verbondenheid in een 

groep kunnen bevorderen.  

Bijlagen � Bijlage 1: Vragen bij het verhaal 
� Bijlage 2: Een klas waar iedereen welkom is22 

                                                           
22

 Zonnestraal. Themanummer. 
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Bijlage 1: Vragen bij het verhaal 

 MAANDAG 6 NOVEMBER   

 

5.  Het is Lopkes eerste dag in haar nieuwe school. Heel spannend… Wat maakt dat Lopke 
zich écht welkom voelt in de klas?  

 

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

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

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

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

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

 

2. Waaraan merk je dat Annelies inderdaad een échte vriendin voor Lopke is? 
 

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

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

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

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

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

 

3. Meester Gerald zocht de betekenis van ‘Lopke’ op op de computer. Lopke dacht dat 
haar naam een andere betekenis had. Wat vind je van de reactie van de meester? 

 

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

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

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

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

 

4. “Vandaag was de mooiste dag van mijn leven”, zegt Lopke. Waarom zegt ze dat, denk 
je? Wat heeft haar zo’n deugd gedaan? 

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

Lees of beluister het verhaal. Beantwoord daarna de volgende vragen 
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  ...........................................................................................................................................................  

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

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

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

 

5. Wat was tot nu toe de mooiste dag van jouw leven? 

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

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

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

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

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

 

6. Wat zou Lopke vandaag in haar dagboek schrijven? Je kan het hieronder noteren. 
Als je liever iets over je eigen ‘mooiste dag van je leven’ in het dagboek schrijft, 

mag je ook daarvoor kiezen!). 

Je kan beginnen met ‘Liefste dagboek’ of je kan zelf een begin verzinnen. 

 

7.  
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Bijlage 2:  
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Lopke 3de leerjaar 3.12 

Titel IK HEB EEN LEUKE NAAM! 

De betekenis van je eigen voornaam…. 

Doelen � De kinderen kunnen uitleggen wat hun naam betekent.  
� De kinderen kunnen de herkomst van hun naam opzoeken. 

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

Als Lopke vertelt wat haar naam volgens oma Lobelia betekent, wil 

iedereen de betekenis van zijn naam weten. Meester Gerald zoekt 

het op met zijn computer. Ondertussen  moeten de kinderen op een 

blad opschrijven of tekenen wat ze denken dat hun naam betekent. 

Ze mogen iets leuks bedenken of iets heel ernstigs of iets anders.   

Benodigdheden � Tekenmateriaal, eventueel tijdschriften met prenten die ze 

mogen uitscheuren.  

� Computer met internetverbinding: website http://www.allenamen.nl 

� Extra voornamenboeken. Niet alle namen staan op de vermelde 

website.  

� Woordenboek 

� Bijlage 1: werkblad voor de leerlingen 

Mogelijkheden �  Dit kan als taak in een contractwerk. Zo krijgen alle kinderen de 
kans om aan de computer te werken.  

� Achteraf kunnen de tekeningen en verschillende betekenissen in 
een kringmoment besproken worden. 
Tip voor de leerkracht 
Aandachtspunt: het zou kunnen dat niet van elke naam de betekenis is terug te 
vinden. Namen die van oorsprong niet van deze kanten zijn, zijn misschien niet in 
Nederlandstalige websites terug te vinden. Ook afgeleide namen kunnen soms 
problemen geven.  
Zeg dit op voorhand aan de kinderen. Besteed in die gevallen meer aandacht aan 
de betekenis die kinderen er zelf aan gegeven hebben, of laat ook de andere 
leerlingen  
naar een passende betekenis zoeken. Zo voorkom je teleurstellingen.  

 

Verloop Intro 

De kinderen schrijven op wat ze denken dat hun naam betekent. Ze 

mogen iets leuks bedenken of iets heel ernstigs of iets anders. Ze 

mogen het ook tekenen. 

 

Kern 

Activiteit: Opzoekwerk rond hun naam en voorstelling betekenis 

� De kinderen schrijven hun naam op zo’n manier dat de betekenis 
die zij eraan gaven, duidelijk wordt (bvb. Lopke denkt dat haar 

naam ‘prinses’ betekent; ze schrijft Lopke met een kroontje 

erboven) 

� Op de computer zoeken ze nadien op wat hun eigen naam echt 
betekent.  

� Indien ze de woorden niet goed begrijpen, zoeken ze deze op in 
het woordenboek 

� De leerlingen schrijven bij de gevonden betekenis of ze vinden 
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dat de betekenis bij hen past of niet.  

� Ze kunnen deze betekenis of de betekenis die ze zelf bedachten 
ook tekenen of op een andere manier proberen uit te drukken 

(bvb met een verzameling van prenten uit tijdschriften). 

� De leerlingen kunnen thuis navragen waarom hun ouders deze 
naam voor hen kozen. Welke betekenis geven zij aan de naam? 

 

Afsluiting 

� In kleine groepjes kan besproken worden of de andere kinderen 
vinden dat deze betekenis past of niet?  

� Ieder groepje brengt kort verslag uit in een kringmoment: de 
tekeningen worden getoond en er wordt kort verteld wat de 

betekenis is en of deze al dan niet past 

Bijlagen Bijlage 1: Wat betekent je naam? 

Bijlage 2: voorbeelden 
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Bijlage: Wat betekent je naam?  

1. Mijn voornaam is ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Schrijf hier op (of teken aan de achterzijde van dit blad) wat jij denkt dat je naam 
betekent. Je mag iets leuks bedenken of iets heel ernstigs! Of iets anders... Ik 

denk dat hij dit betekent…. 

 

3. Schrijf nu je naam op een speciale manier, zodat de betekenis die jij aan je naam 
geeft, duidelijk wordt!  

Lopke denkt dat haar naam prinses betekent, dus op een prinsessenmanier zou je 

Lopke zó kunnen schrijven:  

    

LLLL pkepkepkepke    
Mijn naam op een speciale manier geschreven, ziet er zo uit:  
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4. Zoek nu op de computer wat je eigen naam betekent. Dat doe je zo:  

• Surf naar www.allenamen.nl 

• Klik links op ‘betekenis voornamen’.  

• Bovenaan op de pagina zie je de letters van het alfabet staan. Klik op ‘de eerste 

letter van jouw voornaam’.  

• Je komt nu terecht bij een lijst met voornamen die allemaal beginnen met de 

eerste letter van jouw voornaam. Naast de voornaam, staat de betekenis. Ga op 

zoek naar je eigen voornaam en schrijf de betekenis hier op.  

Volgens deze website betekent mijn voornaam:  

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

 

5. Begrijp je alle woorden? Als je een woord niet begrijpt, kan je het opzoeken in het 
woordenboek. Schrijf hier de woorden die je niet begrijpt en welke betekenis ze 

hebben.  

 

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

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

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

 

6. Goed begrepen wat de betekenis van jouw naam is? 

• Ik vind dat de betekenis van mijn naam WEL bij mij past omdat:  

 

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

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

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

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

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

 

• Ik vind dat de betekenis van mijn naam  NIET bij mij past omdat:  

 

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

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

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

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

  ...........................................................................................................................................................  
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7. Lopke wilde eerst dat ze Madonna heette. “Met Madonna gaan ze niet durven 
lachen. Madonna rijmt ook op niks”, zegt ze. Als jij een eigen naam mocht kiezen, 

welke zou je dan verkiezen? Schrijf hem hier neer:  

 
Ik zou graag deze naam hebben:  

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

 

omdat:  ......................................................................................................................................................   

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

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

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

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

 

8. Maak nu, op een apart blad, een tekening van jezelf met de betekenis die jij 
verkiest: diegene die jij zelf bedacht of de betekenis die je opzocht op de 

computer.  

 

9. Vraag thuis eens of ze de betekenis van je naam kennen?  
Vraag ook waarom je deze naam kreeg. 

  

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

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

  ...........................................................................................................................................................  
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Bijlage 2: Voorbeelden 
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Lopke 3de leerjaar 3.13 

Titel ZO’N GROEP WILLEN WE WORDEN   

Doelen De kinderen spelen spelletjes die de verbondenheid in de groep 

vergroten.  

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

Lopke is bang dat ze in haar nieuwe school, net als vroeger, 

uitgelachen zal worden. Gelukkig valt het deze keer wel mee. 

In deze klas willen we ook een hechte groep zijn, waar niemand 

uitgesloten wordt.  

Verloop Zie EE katern in bijlage   

Bijlage Bijlage: Zo’n groep willen wij worden!23 

 

                                                           
23

 Depondt, L. (1999). Zo’n groep willen wij worden. Doekatern voor oudere kinderen. Ego/Echo,1 (2). 
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Lopke 3de leerjaar 3.14 

Titel EVALUATIELES 

Doelen � De kinderen verwoorden hetgeen ze onthouden hebben. 
� Ze drukken uit wat hen geraakt heeft. 
� Ze verwoorden wat ze geleerd hebben. 

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 � Theelichtjes   
� Een grote lont om makkelijk het vlammetje te kunnen doorgeven 

Verloop Intro: Lopke wordt in herinnering gebracht 

 

Kern 

Activiteit 1: Kringgesprek over wat blijven hangen is in verband 

met Lopke. 
Tip voor de leerkracht 
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. 

 

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

� Wat heb je geleerd over Lopke? 

� Wat heb je geleerd van Lopke? 

� Wat heb je geleerd over armoede? 

� Wat heeft jou het meest geraakt? 

� Waaraan zal je nog vaak moeten denken? 

� Zijn er zaken die je blij of verdrietig hebben gemaakt? 

� Wat zou jij aan andere mensen willen vertellen over 

armoede? 

Plenum over de mening van de kinderen. 

 

Activiteit 2: Aanvullen van wat armoede voor hen betekent. 

� Schrijf opnieuw het woord ‘armoede’ (of ‘arm zijn’) op het bord. 
Wat roept dit nu bij de kinderen op? Je kan kernwoorden op het 

bord noteren.  

� Vraag de leerlingen de volgende zin aan te vullen: 
‘Armoede is……’ (individueel of in groepjes). 

� Bespreek in grote groep. Vul aan waar nodig.  
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Tip voor de leerkracht 
Zorg ervoor dat de leerlingen inzien dat het niet om één aspect gaat, maar om 
een combinatie van factoren. Het gevoel ‘er-niet-bij-te-horen’ is wel heel 
cruciaal in het verhaal.  

 

Afsluiting 

� Je kan afsluiten met het verhaaltje ‘boterhamdoos’, waarin dit 
duidelijk verwoord wordt. (Zie bijlage 1) 

� Kaarsgesprek24, eventueel rond een tekening van Lopke: 
Iedereen zit in een kring met een kaarsje voor zich. Je kan het 

algemeen houden of je kan het specifiek naar Lopke richten: 

o Laat de kinderen een voor een zeggen wat ze kwijt 

willen rond kansarmoede 

o Leg een tekening van Lopke in het midden (of zet de 

pop erbij als je die zou hebben) en laat de kinderen 

een voor een iets aan Lopke zeggen.  

(Eventueel kan je de kinderen eerst de tijd geven om 

iets op te schrijven: jullie hebben een gans jaar Lopke 

leren kennen. Jullie weten dat Lopke het niet altijd 

gemakkelijk heeft. Wat zou je nu, voor de vakantie 

begint, nog aan Lopke willen zeggen?). 

o Telkens als een leerling iets gezegd heeft, mag die 

zijn/haar kaarsje aansteken. Zo komt er steeds meer 

licht, steeds meer vuur, een teken van verbondenheid 

met elkaar en met Lopke. 

Bijlage Bijlage 1: Boterhamdoos25 
 

                                                           
24

  naar een idee van ‘Steunpunt Jeugd’. Platform kadervorming. 
25

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

Kipdorp.  
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Bijlage: Boterhamdoos 
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Lopke 3de leerjaar  3.15 

Titel LOPKE EVALUATIE 

Doelen � De kinderen formuleren hetgeen ze fijn vonden. 
� De kinderen verwoorden wat ze leerden. 
� De kinderen verwoorden wat ze niet fijn vonden.   

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

Afsluiting  

Benodigdheden � Cassette: Lege cassette en cassetterecorder  
� Bijlage 1: tekening van Lopke 

Mogelijkheden � Een catalogus 26maken 
� Laat de kinderen het blad van Lopke invullen27.  
� Methodiek cassette28 

Verloop Intro 

� Een mooi boek tonen waarin werken, verhalen van iemand zitten.  
� Vragen stellen over inhoud, uitzicht, … 
 

Kern 

Activiteit 1: Samen een catalogus maken 

� Maak samen een catalogus over waar je de voorbije periode rond 
werkte. De leerlingen kunnen een tekst, tekening, foto, een 

weergave van gevoelens, gedicht,… maken.  

� Bundel nadien alle pagina’s en maak een mooi ontwerp voor de kaft.  
 

Activiteit 2: Blad van Lopke invullen 

� Laat de leerlingen – individueel – in de tekening van Lopke 
schrijven wat ze fijn vonden in het werken rond Lopke.  

� Links buiten de tekening schrijven ze wat ze niet (of het minst) 
fijn vonden, rechts wat ze hebben bijgeleerd, in het midden wat 

ze fijn vonden. 

 

Activiteit 3: Cassette 

� Na de activiteit(en) spreekt iedereen op een gemeenschappelijke 
cassette in wat ze van de activiteit(en) vonden. De bedoeling is 

dat de anderen nog niet horen wat er werd ingesproken op de 

cassette.  

� Daarna wordt de cassette met de hele groep beluisterd en wordt 
het geheel besproken. 

 

Activiteit 4: wensenboek 

� Als je een wensenboek voor Lopke maakte, kan je dit er terug 
bijnemen. 

�  Overloop welke wensen werden waargemaakt. Zijn er wensen 
blijven liggen die we toch nog kunnen realiseren? 

                                                           
26

 Saey,P. & Van Eeckhaut, M. Dubbel focussen. Canon cultuurcel. 
27

 Idem 
28

 Steunpunt Jeugd. Platform kadervorming 



©ECEGO-Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs  Activiteitenfiches p. 85 

Bijlagen � Bijlage 1: Evaluatie Lopke 
� Bijlage 2: Enkele voorbeelden 
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Bijlage 1: 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. 
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Bijlage 2: Enkele voorbeelden 
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