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Het kunstwerk ‘The sky is the 
limit, een sieraad van Ursula 
Woerner, ‘vertelt’ een hoopvol 
verhaal. Wanneer we elkaar de 
hand reiken en samenwerken 
is er veel mogelijk; dat hebben 
we in de afgelopen periode 
gemerkt. Als je dit (uit)draagt 
merk je dat – het siert mij!

Janneke Hagenaar

Op de drempel

De deur gaat open. We stappen de drempel over en we staan 
op de stoep, klaar om erop uit te gaan. In de periode maart tot 
mei zaten we vooral binnen, achter onze voordeur. Dat was 
nieuw, anders, fijn, saai, gezellig, leerzaam, het was rustig, een 
beetje druk, verwarrend….

We hebben allemaal een andere ervaring, een ander gevoel 
én een ander verhaal. Naar die verhalen gaan we met dit 
werk pakket op zoek. We zijn benieuwd, nieuwsgierig en 
geïnteresseerd. In onze ontmoetingen reflecteren we op dat 
wat we deden, dachten en hoopten toen de voordeur dicht 
was. Zo leren we met en van elkaar over hoe we samen verder 
kunnen gaan.

Onze verhalen vertellen we in verschillende ‘talen’. Er is volop 
ruimte voor die verschillen, ze verrijken en geven nieuwe 
inzichten. Enkele talen worden je aangereikt, maar voel je vrij 
om je verhaal te vertellen in een taal, een uitingsvorm die jou 
het beste past. Ik hoop dat de opdrachten in het werkpakket 
aanspreken en dat kinderen, professionals en ouders er plezier 
aan beleven. Misschien zijn ze slechts een opstapje om eigen 
ideeën te ontwikkelen. En helpen de omschrijvingen van de 
kunstdisciplines om zelf aan het werk te gaan. Hoe het ook 
gaat, het werkpakket is bedoeld om samen op verhaal te 
komen, met aandacht voor ieders verhaal vanuit de kansen die 
de ‘taal’ van muziek, dans, drama, beeldend werk ons bieden. 
Dat alles gaat in interactie met elkaar en met onze omgeving, 
vanuit nieuwe en oude rituelen en gewoonten. Zo vormt het 
een eigen stukje cultureel erfgoed.

Er zijn nieuwe plannen, dromen, idealen en vragen gekomen. 
Ga ervoor! Pak de kansen in dagelijkse dingen en reserveer 
ruimte en tijd om dat wat je belangrijk vindt te doen en te  
blijven doen.

Veel werkplezier!
Janneke Hagenaar

 •••
Meer informatie, vragen of suggesties? 
info@bureauhagenaar.nl

Opbouw pakket

In het werkpakket gaat het om interactie én handelen. 
Voor de onderbouw (4-6 jaar), middenbouw (6- 9 
jaar) en bovenbouw (9-12 jaar) is er binnen het pakket 
een eigen onderdeel. Daarnaast is er aandacht voor 
de professional en de ouders. De zes letters van het 
woord ‘corona’ vormen een aanknopingspunt om 
samen op verhaal te komen. Iedere letter wordt een 
invalshoek om met de kinderen te werken vanuit 
hun ervaringen, hun verhalen. De gebruiker van 
het pakket kan kiezen om aandacht te geven aan 
één letter of kiest juist voor meerdere letters om 
daarmee verschillende invalshoeken te bekijken en te 
beluisteren. Bij een letter ben je vrij om te kiezen voor 
één, meerdere of alle opdrachten. De opdrachten in 
het pakket hebben een link naar de kunstdisciplines. 

Het werkpakket is tot stand gekomen vanuit 
brainstormsessies met kinderen uit de verschillende 
leeftijdsgroepen. Hun briefjes, mailtjes, appberichten 
en telefoontjes hebben enorm geholpen om dit pakket 
op papier te zetten.
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De deur gaat open, er waait een frisse 
wind. Een nieuwe periode start! Het is 
uitdagend en spannend tegelijk. Iedereen 
heeft verschillende ervaringen opgedaan, 
eigen verhalen gemaakt, zo zijn bestaande 
gewoonten herzien en soms omgezet. Je vak 
lijkt misschien anders en daardoor minder 
vertrouwd of juist extra leuk. Het zoeken naar 
manieren om met de kinderen en de ouders 
samen te werken in tijden van crisis maakt  
wat los. Maar wat dan precies? 

Neem allereerst de tijd om eens te noteren wat deze periode jou 
als mens bracht. Welke vragen, welke antwoorden en denk-
richtingen waren er? Enkele mogelijkheden om op verhaal te 
komen:
• Hoe deelde je de dag in? Wanneer was je in topvorm?
• Hoe zocht je contact met andere? Via post, telefoon, app, 

mail, Teams, Zoom, of …
• Welke muziek luisterde je en wat keek je graag? 
• Deze masterclass met Dirk de Wachter (Vlaams psychiater  

en auteur) is wel iets om samen met collega’s te kijken  
en te bespreken.  www.cinetree.nl/korte-films/cinetree- 
masterclass-dirk-de-wachter

• Er is veel gekookt en gebakken toen we thuis waren. Neem je 
favoriete recept van de afgelopen maanden mee. En ja, proe-
ven is misschien wel een heel goed idee. Eten is een echte 
verbinder!

• Welke boeken, tijdschriften, artikelen las je, of lukte lezen 
juist helemaal niet. Inspireer elkaar met een boekentafel in 
de teamkamer, gewoon vrijblijvend kijken en er eens over 
spreken als dat zo uit komt.

• Een mooi woord om het eens met elkaar over te hebben is: 
GEDULD. We oefenen er flink mee de laatste tijd en in ons 
werk is het misschien wel onmisbaar. Pedagoog Joop  
Berding schreef er een boek over en in deze korte vlog  
 https://youtu.be/pkxe2_KUwcc (er volgen er meer)  
introduceert Joop het begrip geduld. Een aanrader!

• Heb je misschien een foto van een nieuwe gewoonte die je 
ontwikkelde. We hebben vast niet allemaal sport aspiraties, 
maar benieuwd naar wat dan wel. Dat kan een leuke collage 
voor bij het koffieapparaat worden. ;)

Ook voor ons als volwassenen heeft corona veel impact. 
Wanneer stond je in je kracht als professional en op welke 
momenten liepen oude en nieuwe gewoonten van werken met 

kinderen verwarrend door elkaar. Juist vanwege de grote impact 
gaat het in dit werkpakket niet alleen om de kinderen, maar 
zeker ook om jullie als professionals. Jullie eigen verhaal mag 
je aan anderen laten horen. En dat kan in vele ‘talen’, uitingsvor-
men, zo verdiept het verhaal zich. We hebben elkaar als team 
op een andere manier leren kennen de afgelopen periode en 
hernieuwen als het ware de samenwerking. Dat geeft kansen 
en ook verantwoordelijkheden. Je kunt dus zeker enkele van de 
opdrachten samendoen, om jullie verhalen op tafel te krijgen en 
ervaringen een plaats te geven.

Gebruik van het werkpakket

Er is materiaal voor onderbouw (4- 6 jaar), middenbouw  
(6 -9 jaar) en bovenbouw (9 -12 jaar. Het gaat in elke opdracht 
om interactie én handelen. De zes letters van het woord ‘corona’ 
vormen een aanknopingspunt om samen op verhaal te komen. 
Iedere letter wordt een invalshoek om de kinderen aan het 
woord te laten komen. De gebruiker van het pakket kan kiezen 
om aandacht te geven aan één letter binnen de groep of kiest 
juist voor meerdere letters, om daarmee verschillende invals-
hoeken te bekijken en te beluisteren. Bij een letter ben je vrij  
om te kiezen voor één, meerdere of alle opdrachten.  De  
opdrachten in het pakket hebben een link naar de kunstdiscipli-
nes. Die zijn te herkennen aan een icoontje.

Om optimaal te genieten van het werkpakket gebruik je drie 
tools: onderzoeken-reflecteren- ontwerpen (creëren).

De ‘onderzoekstool’: 
• gebruik actief je zintuigen om object, gebeurtenissen te ver-

kennen
• je verkent je emoties, ervaringen en ideeën ( van jezelf en van 

andere)
• je stelt vragen aan jezelf en je omgeving
• je verzamelt, selecteert en maakt kritisch gebruik van ver-

schillende bronnen
• je experimenteert met verschillende materialen, technieken 

en begrippen
• je gaat door met onderzoeken tot je doel is bereikt ;)
• je werkt je vraag planmatig uit
• je kan je vraag, je plan bijstellen op basis van onverwachte 

uitkomsten

De ‘reflectie-tool’:
• wat vind ik hiervan?
• wat kan ik er mee?
• waar en wanneer en met wie ?

De deur gaat open
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 De ‘ontwerp-tool’
• wat doe je vooraf ( kind en volwassenen – samen en ieder 

afzonderlijk)
• wat doe je tijdens de activiteit
• wat doe je na een activiteit

Daarbij past een attitude van; nieuwsgierigheid en verwonde-
ring. We zetten in op interactie met de kinderen en met elkaar; 
zoeken naar woorden, zinnen, gedachten, ideeën én maaksels 
die we ruimtelijk en in het platte vlak vormgeven. Bij het uitvoe-
ren van de werkactiviteiten helpt de volgende opbouw. 

Stap 1: vooraf
Wat weten-doen-zeggen de kinderen?  
Waar vind ik een aanknopingspunt?  
Over welke kunstdiscipline gaat het?  
Wat zijn mijn observatiepunten? Observatiepunten voor de  
gehele groep, voor een kleine groep, voor een individueel kind.

Stap 2: werk in uitvoering 
Ik start met de kinderen. Ik ga ontdekken wat ze al weten en 
wat ze ervaren hebben. Wat ze willen weten en wat ze willen 
doen. Ik ga op zoek naar hun verhaal. Ik stel (open) vragen en ik 
vertel hen ook mijn verhaal. Ik noteer vragen, opmerkingen en 
die bewaar ik voor een later moment. Ik maak eventueel foto’s 
of filmpjes tijdens de activiteit met de kinderen. Ik denk na over: 
Wanneer wil ik ondersteuning bieden? Hoe kan ik stimuleren, 
loslaten, uitdagen? Wat hebben de kinderen nodig van elkaar – 
van mij?
Hoe ronden we af?

Stap 3: terugblik en vervolg
Hoe ging het met mijn voorbereiding en het verloop van de 
activiteit? Wat heb ik geleerd en ontdekt? Wat was de inbreng 
van kinderen? Waar kwamen ze mee; met ideeën, opmerkingen 
en vragen?

LEGENDA 

  BEELDEND 

Bij beeldend onderwijs zijn kinderen bezig met beelden en hun 
betekenis. Dat doen ze door zelf beeldend werk te maken, maar 
ook door er samen naar te kijken en er over te praten. Allerlei 
beeldende producten uit de omgeving komen daarbij aan bod: 
mode, foto’s, schilderijen, games, illustratie, architectuur, etc. 
Kinderen leren dat beelden een eigen taal spreken. En boven-
dien leren ze over zichzelf; hoe ze hun waarnemingen, hun 
ervaringen, hun gevoelens, hun gedachten, hun fantasieën en 
hun ideeën in beelden kunnen vormgeven. Ze gebruiken de 
mogelijkheden van diverse materialen en technieken om hun 
ideeën vorm te geven. Het gaat dan om deze drie componen-
ten: betekenis-vorm-materie.
• Betekenis: datgene wat het beeld uitdrukt. De betekenis van 

de maker en de betekenis van de beschouwer.
• Vorm: de visuele aspecten beeldaspecten als kleur, ruimte, 

textuur, compositie en vorm (soorten) hanteren om de zeg-
gingskracht van het beeld zo groot mogelijk te maken.

• Materie: de materialen waarvan of waarmee het beeld is 
gemaakt. Het gebruik van teken- en schildermaterialen, 
plastische materialen, materialen om ruimtelijk constructief 
te werken en virtuele materialen. Tegelijk leren kinderen 
welke gereedschappen en technieken geschikt zijn om deze 
materialen te bewerken.

Beeldend onderwijs gaat over het maken en het beschouwen 
van beelden. Reflecteren speelt daarbij een centrale rol. Kinde-
ren maken hun eigen beelden in de vorm van tekeningen, schil-
derijen, foto’s, filmpjes, plastieken, textiele werken, bouwwerken 
en andere objecten. Beeldende vormgeving en beeldende kunst 
gebruiken ze daarbij als inspiratiebron. Naast het zelf vormgeven 
van beelden beschouwen kinderen beelden in de wereld om 
hen heen. Het gaat om hun eigen beeldcultuur en hedendaagse 
kunst, kunst in kunstgeschiedenis en cultureel erfgoed. Kinderen 
ervaren in hun eigen beeldcultuur samenhang tussen beeld en 
taal (tekst) binnen de grafische vormgeving van kinderboeken, 
tijdschriften, affiches, computerbeelden, reclamevormgeving 
en logo’s. In televisieprogramma’s en via digitale media als 
smartphone, tablet en computer worden zij geconfronteerd 
met wisselende combinaties van (bewegend) beeld en geluid. 
Binnen theaterproducties ontdekken zij de functie van beelden, 
zoals decor- en kostuumontwerp, belichting en de vormgeving 
van poppen, maskers en rekwisieten. Bij architectuur en andere 
bouw- en constructieopdrachten bestaat er een vanzelf-
sprekende samenhang met rekenen/wiskunde en natuur en 
techniek.

  DANS

Dans sluit aan bij de natuurlijke bewegingsdrang van kinderen, 
bij hun verbeeldingskracht en bij hun behoefte aan bewegen, 
fantaseren, ontdekken, creëren, experimenteren, ordenen. Door 
dans leren ze van en over zichzelf, de ander en hun omgeving. 
Ze ontwikkelen nieuwe en eigen dansbewegingen of leren be-
staande dansbewegingen toepassen. Dans kan plaatsvinden in:
• Een artistieke context (dans als kunstvorm, gecommuniceerd 

met een publiek);
• Een sociale context (draait om het gezelschap waarmee je 

danst, bijvoorbeeld volksdans);
• Een educatieve context (om ervan, over en door te leren, 

dans als beweging én als cultuur).

Bij dansonderwijs krijgen kinderen inzicht in hoe ze met dans 
allerlei thema’s kunnen verbeelden (onderwerpen uit het dage-
lijks leven, vrienden, actualiteiten, verhalen en gedichten, natuur 
en seizoenen). Daarbij hoort ook de reflectie op (eigen) dans. 
In (beschouwings)gesprekken wordt de samenhang in mate-
rie, vorm en betekenis nader bekeken. In dans leren kinderen 
de bewegings-en uitdrukkingsmogelijkheden van het lichaam 
ontdekken (coördinatie, spierbeheersing, oriëntatie in de ruimte, 
verfijning en nuancering van eigen bewegingen). Het is oefenen 
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om het lichaam als instrument te gebruiken. Om zo met het 
lichaam de danselementen ruimte, tijd en kracht in te zetten. 
Daarbij zijn de vormgevingselementen zoals herhaling, con-
trast, articulatie, frasering belangrijk.  Al doende leren kinderen 
betekenis te ontlenen aan een dans of aan (eigen) dansen toe 
te voegen. Vanuit betekenis ontstaat een persoonlijke verbin-
ding met een onderwerp of thema. In dansen neemt ruimtelijke 
oriëntatie een centrale rol in. Denk aan ruimtegebruik, vloerpa-
tronen, vormen, hoogtelagen, tellen, maatsoorten en ritmes.

  
DRAMA

Drama sluit aan bij de natuurlijke behoefte van kinderen om 
door spel en vanuit nieuwsgierig de wereld om zich heen te 
ontdekken. Bij drama gaat het met name om het ‘doen alsof’. De 
kinderen experimenteren met rollen en gebeurtenissen uit hun 
(directe) omgeving, binnen een theatrale werkelijkheid. Het kan 
gaan om realistische situaties en ook om niet-realistische situa-
ties. Zo ervaren ze het verschil tussen de theatrale werkelijkheid 
(de verbeelding) en de dagelijkse werkelijkheid. Door drama 
leren kinderen van en over zichzelf, de ander en hun omgeving. 
Door drama werk je aan de sociale en culturele vaardighe-
den. Denk aan samenwerken, inlevingsvermogen, wederzijds 
respect, creativiteit en zelfvertrouwen. Sociaal-emotionele vaar-
digheden zijn enerzijds een voorwaarde voor drama. Anderzijds 
worden deze vaardigheden juist ontwikkeld door regelmatig 
drama te beoefenen. Drama kan plaatsvinden in:
• Een artistieke context (drama als kunstvorm, gecommuni-

ceerd met een publiek);
• Een sociale context (draait om de groep waarmee je  

samenwerkt);
• Een educatieve context (om ervan, over en door te leren, 

drama als ‘doen alsof’ én als cultuur).
Binnen drama is het lichaam het instrument. Via fysiek, (non-)
verbaal spel én stemgebruik spelen kinderen een rol. Ze onder-
zoeken, maken keuzes, presenteren aan anderen en reflecteren 
op hun eigen spel en dat van anderen. Drama en de ontwikke-
ling van taalvaardigheid horen bij elkaar. Kinderen leren nieuwe 
woorden en ze leren, om op een creatieve manier met taal om 
te gaan. 

  
MUZIEK

Kinderen zijn op allerlei manieren met muziek bezig, in klei-
nere of grotere groepen. Ze bedenken en maken zelf muziek 
(ontwerpen en componeren), door te zingen en te spelen. Ze 
luisteren naar bestaande of zelfgemaakte muziek en bewegen 
er op, ze maken kennis met diverse vormen van muzieknotatie 
en noteren hun eigen muziek. Zo ontwikkelen zij hun muzikale 
vaardigheden: ze leren hun (zang)stem goed te gebruiken, ont-
wikkelen hun gehoor, werken aan (motorische) speelvaardighe-
den. Daarbij horen maat- en ritmegevoel en kennis over muziek. 
Zoals klank (hoog/laag, hard/zacht, kort/lang, of verschillende 
klankkleuren). Kinderen ervaren muziek als onderdeel van (onze) 
cultuur. Met verschillende stijlen en genres uit andere tijden 
en van andere culturen. Ze leren wat muziek voor mensen kan 

betekenen en ontdekken wat het voor henzelf betekent. Muziek 
heeft veel relaties met andere kunstdisciplines zoals drama en 
dans in videoclips, musical of opera. Muziek wordt vaak gebruikt 
om beelden te versterken, zoals in films. Maar muziek maakt ook 
gemakkelijk verbinding met taal en bewegen. 

  
CULTUREEL ERFGOED

Het gaat hierbij om materieel erfgoed zoals monumenten, 
archieven, museale voorwerpen, archeologische vondsten, 
landschappen en bibliotheken en immaterieel erfgoed zoals 
gewoontes en gebruiken, tradities, identiteit, verhalen en 
rituelen. Het erfgoed gaat over jezelf (persoonlijk erfgoed), over 
de cultuur van je directe omgeving en samenleving (regionaal 
en landelijk erfgoed) en over de wereld (werelderfgoed). 
Centraal staan het verhaal en de betekenis die aan het cultureel 
erfgoed toegekend wordt: nu, in het verleden en in de toekomst. 
Kinderen ervaren dat hun eigen omgeving betekenisvol is en 
dat het cultureel erfgoed met henzelf te maken heeft. Ervaren 
en beleven, dat is relevant en daarbij gebruiken kinderen 
hun zintuigen: zij zien, voelen, horen, ruiken en proeven de 
elementen die iets vertellen over het verleden (korter of langer 
geleden). Ze denken na over het verleden en het culturele 
erfgoed en discussiëren erover met elkaar en met experts. 
Kinderen gebruiken hun verbeelding om de betekenis(-sen) van 
het erfgoed in heden, verleden en toekomst te verkennen. Bezig 
zijn met cultureel erfgoed biedt besef van tijd en het inzicht dat 
plaatsen, landschap, gebouwen verbonden zijn. Maar ook dat 
gebruiken en rituelen binnen een gemeenschap of een plaats 
relevant zijn.

  
GESPREK

Gesprekken vormen het cement tussen de verschillende 
activiteiten in de groep en zijn tegelijk het fundament waarop 
het verhaal van de groep stevig komt te staan. Praten met 
elkaar, overleggen, je stem laten horen, ideeën uitwisselen, 
oplossingen opperen en samen verder zoeken naar nieuwe 
betekenissen. Gesprekken vormen kinderen, verbinden én 
geven plezier. Dan is er groei en ontwikkeling mogelijk voor 
álle deelnemers aan het gesprek. Kinderen leren verwoorden 
wat je van iets, iemand of van jezelf vindt. Tijdens gesprekken 
leren kinderen niet alleen veel over allerlei onderwerpen, ze 
leren ook taal als communicatiemiddel en als denkinstrument te 
gebruiken. 

Het verhaal van elke groep ontstaat in de momenten waarop je 
met elkaar kunt praten over alles wat je bezighoudt. Dan gaat 
het vooral over samenzijn, het voelen van verbondenheid met 
elkaar en het ervaren van ieders inbreng:
• vertellen wat je op je hart hebt;
• echt luisteren naar het verhaal van de ander en de ander 

willen begrijpen;
• het gevoel gezellig bij elkaar te zijn voor een goed verhaal, 

het ervaren van de gewone en ongewone dingen van de 
groep;

7



• het plannen en evalueren van spel en werk;
• het vieren van bijzondere gebeurtenissen en het bespreken 

van onverwachte zaken;
• presenteren van werkstukken, boeken en spel.

Hoe we praten met kinderen, hoe we vragen stellen is bepalend 
Siraj-Blatchford & Sylva (2004) onderzocht in Engeland wat 
onderwijs/opvoeding sterk maakt. Ze kwam onder andere tot 
de conclusie dat de kracht lag in de interactiekwaliteit: meer 
langdurige denkgesprekken met de kinderen geven winst in 
ontwikkeling van het kind. Geen raad-eens-wat-ik-denk-ge-
sprek waarbij de volwassene het antwoord al weet, maar echte 
dialogen waarin beide samen doordenken.

Om kinderen aan te zetten tot denken en praten is ‘sustained 
shared thinking’ nodig (Sylva et al., 2004), wat je kan vertalen als 
‘samen doordenken’ (Broekhof, 2017): “Het houdt in dat twee of 
meer personen zich samen op een nadenkende manier inspan-
nen om een probleem op te lossen, een begrip te verduidelijken, 
een activiteit te evalueren, een verhaal uit te breiden, etc. Beide 
partijen moeten bijdragen aan het denken en het moet begrip 
ontwikkelen en uitbreiden.”

Je gaat de kunst van het vragen stellen beoefenen samen met 
de kinderen. Zij zijn meestal top-vragenstellers. Dit rijtje positie-
ve vragen helpt bij het samen doordenken. Plak een post-it- 
memo op de muur als reminder!
• Kan je me daar meer over vertellen?
• Ik weet het niet. Wat denk jij?
• Ik vraag me af waarom…?
• Hoe denk je dat …?
• Zou het een verschil maken als … ?
• Wat ik niet begrijp is … 
• Hoe weet je dat?
• Hoe kunnen we dat uitzoeken?
• Wat zou er gebeuren als … ?
• Wat hebben we nog nodig?
• Wat gebeurde er toen … ?
• Wat weet je nog over … ?

Deze betekenis gevende werkwoorden helpen bij samen  
doordenken:
• Ik denk…
• Ik veronderstel dat …
• Ik hou van … / Ik hou niet van … 
• Ik vraag me af …
• Ik ben het eens dat … / Ik ben het niet eens dat …

Met onderstaande strategieën werk je eraan om taal in de groep 
en het samen doordenken van taal te stimuleren (Children’s 
Services Central, 2019):
1. Stem af: Luister zorgvuldig naar wat het kind zegt. Observeer 

de lichaamstaal en wat het kind doet.
2. Toon oprechte interesse: Geef je volledige aandacht aan het 

kind, houd oogcontact, bevestig, glimlach, knik.
3. Respecteer de eigen beslissingen en keuzes van het kind. 

Je zegt bijvoorbeeld: “Daar wil ik echt meer over weten”, en 
luistert en reageert betrokken op het antwoord.

4. Vat samen: “Dus jij denkt dat …”
5. Breng een eigen ervaring in: “Ik vind het fijn om te dansen als 

er muziek op staat.”
6. Verduidelijk ideeën: “Dus jij denkt dat de kei zal smelten als ik 

hem kook in water?”
7. Doe een suggestie: “Misschien wil je het zo eens  

uitproberen?”
8. Breng in herinnering: “Vergeet niet dat je net zei dat de kei 

zou smelten als ik hem kook.”
9. Moedig het denken aan: “Je hebt echt hard nagedacht over 

waar je de poort zou maken voor de dieren. Waar ga je de 
stal zetten?”

10. Breng een ander standpunt in: “Misschien wilde de stiefmoe-
der wel lief zijn door Sneeuwwitje een appel te geven?”

11. Veronderstel: “Denk je dat alle dwergen het fijn vonden dat 
Sneeuwwitje bij hun in het kleine huisje kwam wonen?”

12. Leg parallellen: Een parallel leggen tussen de ervaring van  
de volwassene en de ervaring van het kind. “Jij hebt een 
paraplu. Zo blijf je lekker droog. Ik ben de mijne vergeten.  
Kijk ik word helemaal nat.”

13. Stel open vragen: “Hoe deed je … ? Waarom doet dit …?  
Wat gebeurt er dan? Wat denk jij? Ik vraag me af wat er  
gebeurt als…?”

14. Laat zie hoe je denkt (modelleer): “Ik zou graag deze poster 
in de zithoek hangen, maar er is geen plaats. Ik moet eens 
goed nadenken hoe ik plaats kan maken. Misschien mogen 
er wel zaken weg. Misschien kan ik ook iets tegen de kast 
hangen…”

Het samen doordenken gebeurt meestal in één-op-één ge-
sprekken. In een groep is het niet eenvoudig om daar tijd voor te 
vinden. Enkele suggesties:
• Neem ruimte in de dagplanning voor samen doordenken.
• Benut de momenten in het ritme van de dag om echte ge-

sprekken aan te gaan.
• Zorg dat het team weet wat ‘samen doordenken’ is en profes-

sionaliseer via peer-to peer learning, analyse van filmmateri-
aal, jezelf filmen. Interactiekwaliteit kun je goed trainen.

• Creëer een omgeving die ontdekken toelaat. Open en cre-
atieve opdrachten laten meer samen doordenken toe, dan 
gesloten opdrachten.

• Samen werken aan een project dat start vanuit vragen van 
kinderen (vb: Hoe werken spiegels? Hoe maken we van een 
museum in de groep?) bieden meestal meer mogelijkheden 
voor ‘sustained shared thinking’.

  
LEZEN EN SCHRIJVEN

Lezen en schrijven hoort er altijd bij!  Kinderen zien van jongs af 
aan hoe belangrijk geletterdheid is in onze cultuur. Denk maar 
aan de teksten op alle dagelijkse boodschappen, de onderti-
teling bij een film, de krant, boeken en affiches langs de weg. 
Ze zijn nieuwsgierig: ‘wat staat daar?’, ‘dat is mijn letter’. Jonge 
kinderen schrijven, zelf schrijven is een belangrijke activiteit voor 
ze. Kleuters kunnen al hele ‘brieven’ schrijven aan de personen 
die belangrijk voor ze zijn. Zij imiteren op hun manier de schrij-
vende volwassenen. 
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Als kinderen steeds beter in staat zijn eigen betekenissen te 
verbinden aan objecten en te doen alsof, gaan ze ook symbolen 
gebruiken, werktekeningen maken en teksten schrijven. Deze 
ontwikkeling is er al vroeg, gesproken taal en geschreven taal 
ontwikkelen niet na elkaar maar gelijktijdig. Vanaf het begin 
breng je kinderen in aanraking met betekenisvolle activiteiten 
waarin communicatie, expressie en reflectie vooropstaan. 
Jonge kinderen nemen het schrijven op een vanzelfsprekende 
manier mee in hun spel. Peuters en kleuters gaan langzaam 
maar zeker verschil maken tussen tekenen en schrijven. De 
geschreven taal blijft verbonden aan de mondelinge communi-
catieve situaties. 

Laat kinderen zien dat lezen en schrijven zin heeft door op 
allerlei manieren te zoeken naar hun persoonlijke belangstelling, 
naar vragen waarop ze écht antwoord willen. 

Geef kinderen ook een zekere keuzevrijheid, om vanuit hun ei-
gen interesse op zoek te gaan naar relevante teksten. De kinde-
ren komen met vragen waar je niet altijd op bent voorbereid en 
waarvoor je zelf ook moet lezen, dat is boeiend. Geef ze post-
it-memo’s om bij teksten te plaatsen die ze nuttig vinden voor 
zichzelf of anderen. Kopieer die teksten en verdeel ze onder de 
groepjes. Geef kinderen een gevoel van succes, ze verschillen 
niet alleen in interesse, maar ook in lees- en schrijfvaardigheid. 
Om succeservaringen voor iedereen mogelijk te maken, ben je 
alert op de geschiktheid van teksten. Zo krijgt ieder kind positie-
ve feedback.

En tot slot, laat kinderen samenwerken in kleine groepjes. Door 
samenwerking is de groep een leergemeenschap waarin ieder 
een eigen bijdrage heeft. Praten over teksten hoort er altijd bij: in 
tweetallen, in groepjes, met de groep als geheel of individueel 
met de juf of meester. 
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vertel ons JOUW verhaal…

C
O R O N A

OUDERS



Onder de term ‘ouderbetrokkenheid’ vallen meerdere  
begrippen:
– ondersteunend gedrag van ouders in de thuissituatie; 
– contact tussen school/opvang en ouders;
– ouderparticipatie (ouders leveren hand- en spandiensten  

en denken mee).

Kennis opbouwen 

Om een goed ontwikkelaanbod te doen moeten we weten wat 
een kind al weet en al kan. Het is belangrijk om te weten hoe de 
directe leefwereld van het kind eruit ziet. Kinderen staan altijd in 
relatie met hun ouders. En daarom is het belangrijk dat wij wer-
ken aan een stevige relatie met ouders. Want alleen dan kunnen 
we goed aansluiten.
Het belangrijkste doel van het investeren in samenwerking is dat 
ouders thuis hun kinderen een stimulerende omgeving bieden 

Ouders hebben thuis met hun kinderen 
gespeeld en gewerkt, dat deed iedereen op 
zijn of haar eigen manier. Zo was het vóór de 
crisis en zo zal het ook verder gaan. 

Die eigen manier van ouders kan veel overeenkomst hebben 
met jouw aanpak en opvatting over opvoeding en onderwijs, 
dan werken jullie gemakkelijker samen. Er is wederzijds herken-
ning en vaak meer begrip als er toch iets ‘mis’ gaat.

Soms echter verschillen de opvattingen over opvoeding en 
onderwijs tussen ouders en professionals behoorlijk, dan is 
het zaak extra zorgvuldig te handelen. Je stapt namelijk snel in 
de valkuil van ‘ik weet het beter’, met als gevolg irritatie en het 
contact vertroebelt. Daar heeft niemand iets aan, het kind al 
helemaal niet. Spreek liever je betrokkenheid uit. Oordeel niet, 
toon begrip en complimenteer waar het kan. We werken samen 
met ouders, maar we hebben niet de taak of de mogelijkheid 
om de ouder te veranderen. Denk maar een beetje aan de mix 
van ‘verbeter de wereld begin bij jezelf’ en ‘wie goed doet goed 
ontmoet’. 

Het werkt als jij een eerste stap zet in de richting van de ouder. 
Door je af te vragen: wat wil deze ouder van mij in het samen-
werken rondom het kind, wat heeft de ouder nodig van mij. En 

zo’n stap zetten in de richting van
de ouder is zeker nu belangrijk. Met het 
thuiswerken van ouders en kinderen,
en daarbij rollen en taken die door elkaar 
liepen was er meer kans op wat stress. 
Wees geduldig en maak tijd! 

Samen!
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en dat er afstemming plaatsvindt tussen de twee leefwerelden 
van het kind (school/opvang en thuis). Goed vormgegeven 
ouderbetrokkenheid draagt bij aan het welbevinden, zelf-
vertrouwen en (school)succes van kinderen.
Zie bijvoorbeeld de informatie over de aanpak Thuis in Taal: 
• Brochure ‘Blij(f) praten!’
  www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projec-

ten-en-publicaties/pub/blijf-praten-een-handreiking-voor-
meer-intera/74a5a43b-0415-4ea8-ac4c-54f2283cce45/ 

• Brochure ‘Blij(f) praten!’
  www.hogeschoolrotterdam.nl/globalassets/for-this-

block/pluijm-blijf-verbinden-thuis-in-taal.pdf

‘Funds of know-ledge’

We putten allemaal uit kennisbronnen die ergens hun oor-
sprong hebben. Voor de kinderen in je groep zijn dat de kennis-
bronnen in de directe omgeving, thuis in het gezin. In ons werk 
met kinderen is het goed om rekening te houden met deze ken-
nisbronnen. Je kunt ze actief aanboren. Bijvoorbeeld wanneer 
je weet dat een kind graag met de vader klust zorg je dat het 
kind deze kennis kan gebruiken, kan delen in de opdracht en er 
weer iets bij kan leren. Je zoekt naar manieren om meer gebruik 
te maken van de kennis en vaardigheden die kinderen in de con-
text van hun gezin en hun culturele gemeenschap verwerven. 

Uit onderzoek blijkt dat dit een krachtige manier is om betrok-
kenheid van kind en ouders bij school/opvang te stimuleren.
De toepassing van de theorie over ‘Funds of know-ledge’ is van-
af de jaren ’90 ontwikkeld door een groep onderzoekers uit de 
cultuurhistorische traditie in Arizona, waaronder Luis Moll. 
 https://youtu.be/aWS0YBpGkkE 

De theorie werd een tegenhanger van het denken over mul-
ticulturaliteit in termen van achterstanden en tekorten van 
groepen kinderen die verholpen moeten worden. Funds of 
know- ledge’ gaat juist uit van het waarderen én benutten van 
verschillen in de groep.

Meer informatie: 
• Artikel ‘Over het betrekken van leerlingen bij de wereld en de 

wereld van leerlingen bij het onderwijs’, Gijs Verbeek
  www.egoscoop.nl/pdf/1802-4-7-Over-het-betrekken.pdf
• Presentatie ‘Gelijke kansen voor kwetsbare leerlingen’, Moni-

que Volman
  www.jeugdinonderzoek.nl/images/Presentaties2018/Pre-

sentatie-Monique-Volman-jio18.pdf 
• Artikel ‘Funds of knowledge’: ouders zien als waardevolle 

bron , Marjolein Dobber
  www.researchgate.net/publication/294871736_ 

%27Funds_of_knowledge%27_ouders_zien_als_
waardevolle_bron

 

We zijn ons bewust van het belang van een stimulerende thuis-
omgeving voor de ontwikkeling van kinderen en van het nut van 
een goede samenwerking tussen school/opvang en ouders.  
En daarom is het fijn om vanuit de concrete inhoud uit dit pakket 
steeds de vraag te stellen:
– Welke ervaring, kennis en vaardigheden brengen de kinderen 

in deze situatie of opdracht mee van thuis?
– Hoe kunnen ouders participeren?
– Hoe kan deze opdracht, dit onderwerp thuis verder gaan 

(zonder schooltje te spelen )?
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vertel ons JOUW verhaal…

C
O R O N A

MIDDENBOUW

Start met het  

lezen of herlezen  

van de tekst achter  

de voordeur van  

de leerkracht!



Stap 1: vooraf
Wat weten-doen-zeggen de kinderen? 
Waar vind ik een aanknopingspunt?
Over welke kunstdiscipline gaat het?
Wat zijn mijn observatiepunten? Observa-
tiepunten voor de gehele groep, voor een 
kleine groep, voor een individueel kind.

Stap 2: werk in uitvoering 
Ik start met de kinderen. Ik ga ontdekken 
wat ze al weten en wat ze ervaren hebben. 

Wat ze willen weten en wat ze willen 
doen. Ik ga op zoek naar hun verhaal. Ik 
stel (open) vragen en ik vertel hen ook mijn 
verhaal. Ik noteer vragen, opmerkingen en 
die bewaar ik voor een later moment. Ik 
maak eventueel foto’s of filmpjes tijdens 
de activiteit met de kinderen. Ik denk 
na over: Wanneer wil ik ondersteuning 
bieden? Hoe kan ik stimuleren, loslaten, 
uitdagen? Wat hebben de kinderen nodig 
van elkaar- van mij? Hoe ronden we af?

Stap 3: terugblik en vervolg
Hoe ging het met mijn voorbereiding en 
het verloop van de activiteit? Wat heb ik 
geleerd en ontdekt? Wat was de inbreng 
van kinderen? Waar kwamen ze mee; met 
ideeën, opmerkingen en vragen?
Kwamen mijn bedoelingen dichterbij? 
Wat wilde ik hen graag in deze activiteit 
meegeven, laten ervaren, laten zien, laten 
doen? Wat neem ik mee voor de volgen-
de keer?

Wat denken en ervaren 
kinderen bij het woord ‘crisis’ 
en is dat bij volwas  se nen 
hetzelfde? Doe zelf mee met 
deze activiteit juf of meester! 

Het werken met een mindmap helpt 
om eigen denkprocessen en die van de 
groep bij elkaar te brengen. Iedereen 
mag eerst zelf nadenken en daar iets over 
noteren voordat het met anderen wordt 
gedeeld.

OPDRACHTEN

Maak een mindmap of woordweb of 
drieluik met elkaar en vul dit aan in  
verschillende rondes. 
Ronde 1: welke woorden horen er voor 
jou bij het woord ‘crisis’?
Ronde 2: welke ervaringen heb jij, die  
horen bij het woord ‘crisis’?
Ronde 3: we zoeken in bronnen, denk 
aan kranten, verhalen van mensen, wat 
het woord ‘crisis’ betekent voor hen. 
Het gaat over mensen in je omgeving, in 
de buurt en verder af in de provincie, in 
Nederland, in de wereld.

Door deze drie denk-rondes om het 
woord ‘crisis’ heen hebben we een 

drieluik gemaakt. En krijgt de activiteit 
verspreid over meerdere momenten 
extra diepgang.

Als werkvorm gebruik je d-d-u ofwel:
Denken: elk kind gaat zelf nadenken over 
zijn/haar inbreng en noteert die of zoekt 
het op, knipt het uit etc.
Delen: in een tweetal of drietal delen de 
kinderen wat ze willen zeggen. Wat ze 
hebben gevonden en wat ze in willen 
brengen. Aanvullen mag!
Uitwisselen: met de groep bekijken en 
bespreken wat ieders inbreng is en zó 
wordt het onze inbreng.

 •••
Begin met het filmpje ‘Wat is een crisis?’, 
 www.vimeo.com/415898269. .  
Is het voor jullie een duidelijk filmpje of 
denk je met elkaar: dat kunnen wij ook, 
we zouden het alleen anders doen.  
Goed plan! 
Input om zelf een stopmotion filmpje te 
maken vind je bijvoorbeeld hier: 

 https://youtu.be/WhAjYHuy4rA 
 https://youtu.be/GSy1Fr_tCHE 

De kinderen (en de volwassenen) schrij-
ven hun ervaringen over deze corona- 
crisis op. De kinderen maken vervolgens 
een keuze voor een verhaalsoort en gaan 
aan het werk met het schrijfplan om een 
verhaal te maken.  www.loepp.nl/
wp-content/uploads/2020/03/schrijf-
plan.pdf.  
De ervaringen kunnen ook in de vorm 
van een gedicht worden geschreven.
 
 •••
Als de verhalen/gedichten af zijn kunnen 
ze gedeeld worden in de groep, met 
ouders en met andere buiten de groep. 
Je kiest samen wat jullie graag willen met 
de verhalen/gedichten. Wie weet wordt 
het een echte bundel!

Crisis in 

onze eigen 

woorden

Crisis  

en onze 

ervaringen

Crisis  

dichtbij en  

ver weg

van crisis; oei heftig woord, De
we hebben er allemaal bewust en onbewust een 
eigen betekenis aangegeven

C
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Stap 1: vooraf
Wat weten-doen-zeggen de kinderen? 
Waar vind ik een aanknopingspunt?
Over welke kunstdiscipline gaat het?
Wat zijn mijn observatiepunten? Observa-
tiepunten voor de gehele groep, voor een 
kleine groep, voor een individueel kind.

Stap 2: werk in uitvoering 
Ik start met de kinderen. Ik ga ontdekken 
wat ze al weten en wat ze ervaren hebben. 

Wat ze willen weten en wat ze willen 
doen. Ik ga op zoek naar hun verhaal. Ik 
stel (open) vragen en ik vertel hen ook mijn 
verhaal. Ik noteer vragen, opmerkingen en 
die bewaar ik voor een later moment. Ik 
maak eventueel foto’s of filmpjes tijdens 
de activiteit met de kinderen. Ik denk 
na over: Wanneer wil ik ondersteuning 
bieden? Hoe kan ik stimuleren, loslaten, 
uitdagen? Wat hebben de kinderen nodig 
van elkaar- van mij? Hoe ronden we af?

Stap 3: terugblik en vervolg
Hoe ging het met mijn voorbereiding en 
het verloop van de activiteit? Wat heb ik 
geleerd en ontdekt? Wat was de inbreng 
van kinderen? Waar kwamen ze mee; met 
ideeën, opmerkingen en vragen?
Kwamen mijn bedoelingen dichterbij? 
Wat wilde ik hen graag in deze activiteit 
meegeven, laten ervaren, laten zien, laten 
doen? Wat neem ik mee voor de volgen-
de keer?

‘Ohhh wat heb ik jou gemist!’ 
We hebben allemaal gevoeld 
dat het naar is om iemand 
te missen. Opa en oma, 
mensen uit je familie, uit 
de buurt, teamgenoten van 
de sportclub en vrienden 
van school, we hebben hen 
enorm gemist. 

Geen bezoek, geen afspraakjes, niet 
dichtbij komen, geen hand geven, 
stoeien of knuffelen. Dan denk je aan 
woorden als: alleen zijn, stilte, gemis, 
eenzaamheid, leegte.

In Kunst vind je vormen om eenzaam-
heid, gemis, verdriet te laten zien. 
Bijvoorbeeld in het werk van Edward 
Hopper en Giorgio de Chirico. Maar ook 
de bekende traan van het kind, laat een 
intens triest gevoel zien. Een lege stoel, 
een verstild landschap of stille-
ven, ze tonen de 
kijker een gevoel 
en een sfeer. Ga 
op zoek naar dat 
gevoel, die sfeer in 
Kunst en ‘kunst’ en 
bekijk ze beide!

OPDRACHTEN

Maak met elkaar een galerie van geprin-
te kunstwerken, kunstwerken van thuis 
en/of eigen gemaakt werk. En maak ze 
compleet met lijst of sokkel. Een lijst 
maak je eenvoudig van papieren stroken, 
van tape of van vier gevonden takken. En 
een blokje hout of een doosje is goed 
bruikbaar om een beeld wat hoogte te 
geven. De manier waarop je exposeert 
geeft veel meerwaarde aan alle energie 
die steekt in deze activiteit.

Kijk samen naar kunst in quarantaine:  
 https://youtu.be/8zP2b1PzzU0. 

Of deze variant:  https://youtu.be/X7-
H4w_OC4Q. Welk schilderij laat voor 
jou goed zien wat missen en verdrietig 
zijn is? Nadenken over woorden als 
samen leven, saamhorigheid of contact is 
waardevol, het is wel een beetje afhanke-
lijk van woordenschat en het begrip in de 
groep. Probeer het gewoon.
 
We gaan een eigen schilderij maken op 
canvas voor iemand die we erg missen 
of gemist hebben. Het doekje gaan we 
(op een veilige manier) bezorgen. De 
kinderen schilderen hun droom, wat ze 
na de corona tijd willen gaan doen met 
deze persoon. 

 •••
Wat zou jij het liefst doen na de corona 
tijd? Maak jouw droomplan. En ga dat 
droomplan ‘vangen’ in beelden en woor-
den – het wordt een stripverhaal!

  https://youtu.be/cB4UzpMsFl0 

Fotografie van 
Rogier Allebas
www.rogieralleblas.nl

Illustratie van 
Esther Lankhaar

Beeldhouwwerk van 
Wilhelm Lehmbruck

Schilderij van  
Edward Hopper

van opa en oma; De
oh, wat hebben we hen en andere mensen gemist!

O
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Stap 1: vooraf
Wat weten-doen-zeggen de kinderen? 
Waar vind ik een aanknopingspunt?
Over welke kunstdiscipline gaat het?
Wat zijn mijn observatiepunten? Observa-
tiepunten voor de gehele groep, voor een 
kleine groep, voor een individueel kind.

Stap 2: werk in uitvoering 
Ik start met de kinderen. Ik ga ontdekken 
wat ze al weten en wat ze ervaren hebben. 

Wat ze willen weten en wat ze willen 
doen. Ik ga op zoek naar hun verhaal. Ik 
stel (open) vragen en ik vertel hen ook mijn 
verhaal. Ik noteer vragen, opmerkingen en 
die bewaar ik voor een later moment. Ik 
maak eventueel foto’s of filmpjes tijdens 
de activiteit met de kinderen. Ik denk 
na over: Wanneer wil ik ondersteuning 
bieden? Hoe kan ik stimuleren, loslaten, 
uitdagen? Wat hebben de kinderen nodig 
van elkaar- van mij? Hoe ronden we af?

Stap 3: terugblik en vervolg
Hoe ging het met mijn voorbereiding en 
het verloop van de activiteit? Wat heb ik 
geleerd en ontdekt? Wat was de inbreng 
van kinderen? Waar kwamen ze mee; met 
ideeën, opmerkingen en vragen?
Kwamen mijn bedoelingen dichterbij? 
Wat wilde ik hen graag in deze activiteit 
meegeven, laten ervaren, laten zien, laten 
doen? Wat neem ik mee voor de volgen-
de keer?

Raar.. maar waar, we hebben 
allemaal nieuwe manieren 
gevonden om elkaar te 
bereiken. Een concert vanaf 
het balkon, een pannetje 
soep op de stoep, een quiz 
met de buurt, een bingo 
met een megafoon. Of een 
spelletje doen via Zoom. 

OPDRACHTEN

We maken samen een rap over het 
begrip ‘raar’. Dan moeten we wel eerst 
weten wat raar is. Wat is raar, wat is 
normaal en wie bepaalt dat? Een prachtig 
boek om daar iets over te weten te 
komen is ‘De jongen, de mol, de vos en 
het paard’, van Charlie Mackesy. Lees een 
paar bladzijden 
voor in de groep 
of het leg het 
boek in de groep 
en laat kinderen 
gedurende de 
dag een post-it 
memo plakken 
bij hun favoriete 
pagina.

We spreken nu vaak over het nieuwe 
normaal. Wat vinden wij nu eigenlijk  
normaal. Wat is normaal voor mensen, 
voor dieren, voor de natuur? Daar kun-
nen we over spreken en over zingen.
In een rap worden dingen die anders zijn 
vaak gebruikt als een nadenkertje. Raar is 
zo gek nog niet!

Voor een rap gebruik je drie technieken: 
•  Ritme (of flow): rappen is spreken in 

een bepaald ritme of flow;
•  Rijmen: een goede rapper kan goed 

rijmen;
•  Improviseren: een echte rapper kan 

ter plekke zijn woorden verzinnen. 

Maar hét geheim van een goede rap is: 
veel schrijven en schrappen!

  https://youtu.be/iNm09OzgSew 

 •••
Lege straten, wat is het raar om de drukte 
van een stad te zien veranderen in stilte. 
Dansers en musici zagen het als een kans 
om in deze rare situatie een boodschap 
te brengen, die helemaal niet raar maar 
raak is! 
 https://youtu.be/9zxx0y-D5aA  
 https://youtu.be/BclyFzZtE4k

Welke emoties roepen de dansvideo’s 
op? Indrukwekkend, bijzonder, mooi, 
apart… Is het maken van een dans, een 
buitenconcert niet écht iets voor jullie? 
Wat wil je spelen en waar? Komen de 
ouders, mensen uit de buurt kijken?  
Op afstand natuurlijk. Of neem je met 
elkaar jullie buitenoptreden op om het 
op die manier te delen. 

Ga samen muziek zoeken, bedenk een 
choreografie en dan is het oefenen, 
oefenen geblazen. Neem de tijd voor dit 
mooie avontuur.

van raar; lege winkelschappen,De
geen sport, niet naar de kapper, geen bezoek  
op je verjaardag …
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Stap 1: vooraf
Wat weten-doen-zeggen de kinderen? 
Waar vind ik een aanknopingspunt?
Over welke kunstdiscipline gaat het?
Wat zijn mijn observatiepunten? Observa-
tiepunten voor de gehele groep, voor een 
kleine groep, voor een individueel kind.

Stap 2: werk in uitvoering 
Ik start met de kinderen. Ik ga ontdekken 
wat ze al weten en wat ze ervaren hebben. 

Wat ze willen weten en wat ze willen 
doen. Ik ga op zoek naar hun verhaal. Ik 
stel (open) vragen en ik vertel hen ook mijn 
verhaal. Ik noteer vragen, opmerkingen en 
die bewaar ik voor een later moment. Ik 
maak eventueel foto’s of filmpjes tijdens 
de activiteit met de kinderen. Ik denk 
na over: Wanneer wil ik ondersteuning 
bieden? Hoe kan ik stimuleren, loslaten, 
uitdagen? Wat hebben de kinderen nodig 
van elkaar- van mij? Hoe ronden we af?

Stap 3: terugblik en vervolg
Hoe ging het met mijn voorbereiding en 
het verloop van de activiteit? Wat heb ik 
geleerd en ontdekt? Wat was de inbreng 
van kinderen? Waar kwamen ze mee; met 
ideeën, opmerkingen en vragen?
Kwamen mijn bedoelingen dichterbij? 
Wat wilde ik hen graag in deze activiteit 
meegeven, laten ervaren, laten zien, laten 
doen? Wat neem ik mee voor de volgen-
de keer?

Bij deze letter gaan we 
driedimensionaal werken. 
Misschien wil je een bril 
maken, mondkapjes ontwer - 
pen voor mensen of huis-
dieren. En zou een tang niet 
reuze handig zijn om deuren 
zonder handen te openen? 

Als we ontwerpen en rekenen met 
anderhalve meter afstand, wordt een 
hoepelrok een reuze hip mode-item.  
Wat een idee, we maken kleding waar-
mee je vanzelf anderhalve meter  
afstand houdt. Deden ze dat vroeger  
ook al niet? Wie weet ben je in deze 
periode thuis veel meer gaan knutselen 
en rommelen en is de uitvinder in jou 
wakker geworden.

OPDRACHTEN

We bedenken een uitvinding die we niet 
willen missen. Het start met het maken 
van een prototype. De kinderen maken 
een eigen product of ze maken samen 
een groepsproduct.

 Kijktips:
• De zorgrobot in Japan 
  www.facebook.com/nos/videos/ 

1498962246951596/ 
• Het masker van een plastic hoes en 

een haarband  
 www.twitter.com/mmeeuw/ 
status/1253432613689163780?s=21 

Bij ontwerpen hoort ook onderzoeken 
dan ga je vragen stellen aan experts. Je 
kunt het aan ze vragen door informa-
tie van hen te lezen of je belt, mailt en 
neemt met hen je vragenlijstje door. 
Goede voorbereiding is van belang en 
dat mag tijd kosten. Je gaat aan het werk 
met vragen als: Welk materiaal is geschikt 
voor een mondkapje? Welke materiaal 
opties zijn er? 

En dan aan de slag met het ontwer-
pen! Hoe ziet jouw mondkapje eruit en 
waarom is dit een goed model? Is het 
bruikbaar, comfortabel etc. Het mond-
kapje kan daarna écht gemaakt worden. 
Ideeën mogen gepresenteerd worden 
aan de groep of aan andere, wie weet is 
er wel een ouder die expert in naaien is 
of bij een ziekenhuis, thuiszorg of labora-
torium werkt. Dan willen zij vast feedback 
geven op de producten?

van oplossingen; De
wat kunnen we bedenken en maken om 
het virus te bestrijden?

O
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Stap 1: vooraf
Wat weten-doen-zeggen de kinderen? 
Waar vind ik een aanknopingspunt?
Over welke kunstdiscipline gaat het?
Wat zijn mijn observatiepunten? Observa-
tiepunten voor de gehele groep, voor een 
kleine groep, voor een individueel kind.

Stap 2: werk in uitvoering 
Ik start met de kinderen. Ik ga ontdekken 
wat ze al weten en wat ze ervaren hebben. 

Wat ze willen weten en wat ze willen 
doen. Ik ga op zoek naar hun verhaal. Ik 
stel (open) vragen en ik vertel hen ook mijn 
verhaal. Ik noteer vragen, opmerkingen en 
die bewaar ik voor een later moment. Ik 
maak eventueel foto’s of filmpjes tijdens 
de activiteit met de kinderen. Ik denk 
na over: Wanneer wil ik ondersteuning 
bieden? Hoe kan ik stimuleren, loslaten, 
uitdagen? Wat hebben de kinderen nodig 
van elkaar- van mij? Hoe ronden we af?

Stap 3: terugblik en vervolg
Hoe ging het met mijn voorbereiding en 
het verloop van de activiteit? Wat heb ik 
geleerd en ontdekt? Wat was de inbreng 
van kinderen? Waar kwamen ze mee; met 
ideeën, opmerkingen en vragen?
Kwamen mijn bedoelingen dichterbij? 
Wat wilde ik hen graag in deze activiteit 
meegeven, laten ervaren, laten zien, laten 
doen? Wat neem ik mee voor de volgen-
de keer?

Nieuws was belangrijk in de 
periode dat we thuis waren. 
Nieuws komt binnen via 
allerlei kanalen. Hebben 
de kinderen in jouw groep 
interesse voor actuele 
berichten, voor een challenge 
of een wedstrijd? Hebben 
ze een voorkeur voor een 
medium? En waarom juist  
dat medium? 

Nieuws en fake-news, het komt allemaal 
binnen. Klopt het nieuws, is het waar of 
mag je wel een beetje twijfelen? Nieuws 
geeft antwoord op vragen, maar roept 
ook evenveel nieuwe vragen op. Tijd voor 
onderzoeken en argumenteren;).

OPDRACHTEN

We schrijven een informatiefoldertje voor 
de kinderen van de andere groepen om 
hen ons nieuws te vertellen; dit deden wij 
thuis. Zou de plaatselijke krant een artikel 
of een reportage willen plaatsen? 
We kunnen ook met foto’s, een exposite 
op het plein maken. Of voor de expositie 

tekeningen en beeldend werk maken 
met als titel: Waar was ik en wat deed ik?

 Werken met portretten uit en in je 
dagelijks leven in corona-tijd:
 www.facebook.com/103829284658/ 
posts/10158190473414659/?vh=e&d=n

 
 Dit boek is reuze!!  
Bij het Stedelijk 
Museum kun je een 
hoofdstuk downloaden:  
 www.stedelijk.nl/nl/
digdeeper/maak-het-
met-kunstenaars 

 •••
We keken thuis meer films en series. En 
daarom gaan we uit een favoriete film of 
serie een fragment nadoen. Zoals hier:
 www.instagram.com/p/B_WzE4eFBj8/ 

Er staan veel voorbeelden op Cinekid 
onder de hashtag #cinekidchallenge.
Vanuit gesprekken met elkaar maak je 
een favorieten top 3 lijst. Vervolgens 
kom je tot een keuze voor een film, voor 
een scene en gaat het dramatiseren en 
fotograferen beginnen. Je bent even 
bezig, maar het is zeker de moeite waard, 
je leert veel en het wordt gegarandeerd 
pret!

 •••
Nieuws moet je kritische volgen, het 
gaat om feiten en meningen en om die 
te kunnen analyseren is goed luisteren 
noodzakelijk. Laten we dat maar eens 
oefenen. Filmpje:  www.youtube.com/
watch?v=OaGOBOFliA0 
De kinderen gaan een bingo spelen met 
het filmpje van het jeugdjournaal. De 
woorden kunnen direct een kapstok zijn 
voor een eigen informatieve tekst.

Virus Koorts Ziek 

Gevaarlijk Isoleren Contact 

Besmet Thuis Kans 

20 
seconden

Handen 
wassen

Oude 
mensen

van nieuws; we horenDe
en zien zoveel, wat is voor ons belangrijk?

N
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Stap 1: vooraf
Wat weten-doen-zeggen de kinderen? 
Waar vind ik een aanknopingspunt?
Over welke kunstdiscipline gaat het?
Wat zijn mijn observatiepunten? Observa-
tiepunten voor de gehele groep, voor een 
kleine groep, voor een individueel kind.

Stap 2: werk in uitvoering 
Ik start met de kinderen. Ik ga ontdekken 
wat ze al weten en wat ze ervaren hebben. 

Wat ze willen weten en wat ze willen 
doen. Ik ga op zoek naar hun verhaal. Ik 
stel (open) vragen en ik vertel hen ook mijn 
verhaal. Ik noteer vragen, opmerkingen en 
die bewaar ik voor een later moment. Ik 
maak eventueel foto’s of filmpjes tijdens 
de activiteit met de kinderen. Ik denk 
na over: Wanneer wil ik ondersteuning 
bieden? Hoe kan ik stimuleren, loslaten, 
uitdagen? Wat hebben de kinderen nodig 
van elkaar- van mij? Hoe ronden we af?

Stap 3: terugblik en vervolg
Hoe ging het met mijn voorbereiding en 
het verloop van de activiteit? Wat heb ik 
geleerd en ontdekt? Wat was de inbreng 
van kinderen? Waar kwamen ze mee; met 
ideeën, opmerkingen en vragen?
Kwamen mijn bedoelingen dichterbij? 
Wat wilde ik hen graag in deze activiteit 
meegeven, laten ervaren, laten zien, laten 
doen? Wat neem ik mee voor de volgen-
de keer?

Het virus verslaan! Ja, dat 
willen we allemaal heel graag. 
We hopen op een goede 
afloop van deze periode, daar 
is veel inzet voor nodig. Er 
wordt dan ook ontzettend 
hard gewerkt door allerlei 
experts.  

Maar wij allemaal kunnen iets doen om 
te werken aan die goede afloop. Zoals 
nadenken, samenwerken, elkaar waar-
deren en stimuleren. Het is nodig dat 
we werken aan onze conditie, letten op 
gezondheid, verantwoorde voeding, 
consuminderen (minder spullen kopen), 
recyclen, beter samenleven met dieren. 
En met groot respect voor de aarde op 
ons plekje wonen.

OPDRACHTEN

Zorg voor groen in de groep en werk aan 
een gezonde luchtkwaliteit. Verzamel 
stekjes van planten en geef ze een plaats 
in een mooie pot in de groep. En wie 
weet starten jullie nu juist in deze periode 
met een moestuin.  

 
 

  •••
Waardeer de ander en… bak een geluks-
koekje. Er is thuis veel gebakken, dus die 
ervaring komt nu goed van pas.
Recept:  www.ah.nl/allerhande/ 
recept/R-R1187960/gelukskoekjes

De kinderen maken een briefje met een 
boodschap bestemt voor een persoon 
voor wie ze bewondering hebben. Dat 
kan zijn de schoonmaker, de buschauf-
feur, de burgemeester, de dokter, de 
verpleegkundige, de pakketbezorger.

Als de koekjes in de oven gaan, is er tijd 
om een elfje te maken dat als een label 
aan het koekzakje wordt geniet. 
Een elfje maak je zo:   www.youtube.
com/watch?v=8hSpG6h1IlQ.

De woorden worden als volgt verdeeld:
de eerste dichtregel: een woord.
de tweede regel: twee woorden.
de derde regel: drie woorden.
de vierde regel: vier woorden.
de vijfde regel: één woord, dat het  
gedicht samenvat.

Deur
ik bel
ben ik welkom?
de deur gaat open
groet!

van afloop; hoe gaat  

het verder? Wat kunnen wij doen?
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