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1. Voorwoord

Als je dit boekje vastneemt, betekent dit wellicht al dat
je geïntrigeerd bent door de titel, ‘Kif kif en shouf shouf’.
Deze woorden, ontleend aan het Arabisch, staan voor de
filosofie van het prentenboek en het didactisch pakket.
‘Kif kif’ betekent zoveel als ‘gelijk’ en ‘shouf shouf’ staat
voor ‘kijk eens’. Dit boek wil leerkrachten en hun kleu
ters begeleiden in het ontdekken van de ervaring dat
iedereen gelijkwaardig is en dat we, door naar elkaar te
kijken, kunnen leren dat er gelijkenissen en verschillen
zijn in de omgang met het dagelijks leven. Deze boek
jes gidsen daarom leerkrachten kleuteronderwijs in een
reis doorheen de alledaagse cultuur van kleuters met
diversiteit in de meest brede/diverse betekenis van het
woord als een onderliggende grondlaag.

Kif kif en shouf shouf bestaat uit twee boekjes voor
de derde graad van het kleuteronderwijs: het prenten
boek en het bijhorende didactisch lessenpakket. Het
prentenboek toont allerhande scènes uit het leven
van alledag en laat je met behulp van de tekeningen
kennismaken met de diversiteit aan mensen in de
samenleving. In het didactisch pakket worden de
thema’s uit het prentenboek verduidelijkt aan de hand
van een beschrijving van de acties en door middel van
uitgewerkte lesactiviteiten.

Je kunt het prentenboek op verschillende manieren
gebruiken in de klas: aan de hand van je eigen creativiteit
en nieuwsgierigheid naar de tekeningen, aan de hand
van de thema’s die opgelijst worden in dit pakket met
bijbehorende lessuggesties, of aan de hand van een
oplijsting van de diverse gebeurtenissen in de platen.
In dit boekje worden ook suggesties gegeven om het
hoekenwerk in de klas te ontwikkelen en suggesties
om ouderparticipatie op school en contact tussen de
ouders en hun kleuters te bevorderen op basis van de
inhoud van Kif kif en shouf shouf.
Het prentenboek en het didactisch pakket van Kif kif en
shouf shouf zijn het resultaat van een samenwerking
tussen FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

vzw en de Vrije Basisschool Don Bosco Hoboken. Ze
werden uitgewerkt in opdracht van CANON Cultuurcel
van het Ministerie van Onderwijs en Vorming.
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2. Visietekst
Kif kif en shouf shouf: kleuters en de cultuur van alledag in een diverse
samenleving
Diversiteit als een normaliteit en
een basiscompetentie

Elke ouder en leerkracht zal het beamen: het ene kind
is het andere niet. Kinderen hebben heel wat zaken
met elkaar gemeen, maar kunnen evenzeer ook anders
met bepaalde situaties omgaan. Het prentenboek en
het didactisch pakket Kif kif en shouf shouf bieden een
leidraad om de diversiteit in de samenleving vanuit de
leefwerelden van de kinderen te ontdekken, gebaseerd
op de alledaagse cultuur van de kinderen, zoals eetcul
tuur, feesten, dagrituelen, seizoenen, enz. De diversi
teit aan leefcontexten van kinderen en hun omgeving
is een vanzelfsprekende cementlaag.
Met diversiteit bedoelen we dat iemands identiteit heel
dynamisch en meervoudig is: het heeft te maken met
een veelheid aan mogelijke invalshoeken: talen, geslacht
en seksuele voorkeur, fysieke mogelijkheden, etnischculturele affiniteit, sociale afkomst, geloofsovertuiging,
familiale of sociaal-economische situatie, … Aangeboren
kenmerken maken er slechts een stukje van uit. Identi
teit ligt ook niet vast in tijd en ruimte. Iedereen behoort
tot een veelheid van gemeenschappen, groepen of sub
groepen en ieders identiteit is samengesteld uit een
waaier van elementen die verder gaan dan een enkel
element zoals een etnisch-culturele affiniteit. Identiteit
ontwikkelt zich levenslang door de nieuwe ervaringen
en situaties waarin iemand zich bevindt.
Wanneer slechts één element overbenadrukt zou wor
den, gaat dat ten koste van andere elementen. Daar
door kun je je identiteit niet op een volwaardige ma
nier ontplooien. Daarom is dit boekje een pleidooi om
met de cultuur van alledag als vertrekpunt kinderen
te laten ervaren dat ze heel wat gemeenschappelijke
waarden en normen delen, maar dat de manier waar
op deze worden vormgegeven, zowel kunnen overeen
komen als verschillen.
Deze boekjes willen kinderen al van jongs af stimule
ren bij het zich ontwikkelen in een diverse samenleving.
Vaak blijkt immers dat kinderen die vereenzelvigd wor
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den tot een kenmerk als etnisch-culturele achtergrond
of een beperking, een minderwaardig zelfbeeld hebben.
Vooroordelen over anders-zijn brengen niet enkel scha
de toe, maar beperken de kinderen ook in hun latere
omgang met diversiteit. Kif kif en shouf shouf kan het
mogelijk maken om elk kind zichzelf te leren waarde
ren omdat het elementen uit het eigen leven herkent
en respect toont voor andere kinderen. Kleuters leren
inzien dat waarden en behoeften hetzelfde kunnen zijn,
maar dat de manier waarop ze hieraan uiting geven,
kan verschillen. Elk kind is uniek en gelijk. Door de kleu
ters dit proces gezamenlijk te laten doormaken en elke
inbreng te waarderen, komen ze tot meer interactie en
waardering.
Diversiteit wordt als een normaliteit in het boekje be
schouwd. Vandaar ook de zichtbare en niet-zichtbare
elementen: variaties in kledij, leeftijd, gender, huidty
pes, hobby’s, bezigheden, … De veruiterlijking is slechts
het topje van de ijsberg van iemands identiteit. Deze
kenmerken zijn niet zozeer het uitgangspunt om naar
de tekeningen te kijken, de inhoud van de tekeningen
geeft veel meer prijs, zoals het plezier van feesten, het
ervaren van anders-zijn op vele vlakken. Iedereen is ge
lijk en toch ook anders. Door verder te gaan dan uiter
lijke kenmerken, ben je in staat om iemands identiteit
als waardevol te benaderen.

Cultuur van alledag

Zowel het prentenboek als het didactisch pakket ver
trekken vanuit het pleidooi om kinderen de omgang
met diversiteit vanuit haar verschillende verschij
ningsvormen als een basiscompetentie aan te leren.
Kinderen brengen deze diversiteit vanzelf mee naar
school. Het is aan de leerkracht om van deze diversiteit
een verrijking voor de klascontext te maken.
Als vertrekpunt kunnen leerkrachten kleuteronderwijs
de scènes uit het prentenboek hanteren over cultureel
erfgoed, meer specifiek de cultuur van alledag van de
kleuters. De diverse platen beschrijven acties uit het
leven van kleuters en hun nabije omgeving: feesten en

rituelen, de indeling van hun dag, omgaan met tijd, eet
culturen, kledingstijlen, de ontwikkeling van de natuur
en de seizoenen, …
De tekeningen geven de kans om vanuit een gemeen
schappelijke vraagstelling – wat hebben kleuters met
elkaar gemeen op het vlak van bijvoorbeeld feesten
of dagindeling? – spelenderwijs op zoek te gaan naar
een variatie aan omgangsvormen. Niet iedereen viert
een verjaardag, laat staan op dezelfde manier. Niet ie
dereen eet ’s morgens of tijdens een feest hetzelfde.
Vertrekkende vanuit de belevingswereld van kinderen,
het alledaagse leven, kan met kinderen gewerkt wor
den aan een open blik op de wereld rondom hen.

Ouderparticipatie

Dit didactisch pakket suggereert mogelijkheden om
de ouders ook een rol te laten opnemen in dit pro
ces. Niet alleen bevordert dit de ouderparticipatie op
school; ouders worden ook betrokken bij wat hun kin
deren bezighoudt op school. Bovendien stimuleert dit
de interactie tussen ouders en hun kinderen.
De makers hebben bewust gekozen om het prenten
boek niet-talig te maken om diverse redenen. Een eer
ste voordeel is dat zo geen stelling wordt ingenomen
over waarden, normen of culturele invalshoeken. Ieder
is vrij om bij de tekeningen vanuit de eigen context
te reflecteren. Een tweede voordeel is dat het gebruik
van het prentenboek zeker kan worden bevorderd bij
anderstalige kinderen en hun ouders. Het is immers
even belangrijk dat ouders ook in hun eigen taal de
vertelcultuur van hun kinderen kunnen stimuleren en
zelf een actieve rol opnemen in de opvoeding van hun
kinderen.

Ontstaan

De concrete aanleiding voor Kif kif en shouf shouf
was het ‘Jaar van de Kleuter’ in 2008 waarbij de Vrije

Basisschool Don Bosco Hoboken en FARO, Vlaams
steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, in opdracht van
CANON Cultuurcel van het Ministerie van Onderwijs
en Vorming, een project ontwikkelden om binnen het
kleuteronderwijs meer aandacht te scheppen voor
diversiteit en erfgoed.
Aan de eindresultaten, het prentenboek en een
didactisch pakket, ging veel voorbereiding vooraf:
talrijke interviews met ouders van de kleuters,
sessies met de kleuters, try-outs van de tekeningen
en activiteiten in de klasjes, terugkoppeling van de
versies naar alle medewerkers. Ook de tekeningen
zijn gebaseerd op de interesses en bezigheden van
de kinderen. De uitdaging bestond erin om met
een prentenboek over het alledaagse leven kansen
te scheppen om kleuters te leren omgaan met
diversiteit.

De partners

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
is het steunpunt voor de sector van het roerend en
immaterieel erfgoed. FARO vzw ondersteunt ook
acties omtrent erfgoededucatie en diversiteit.
De Vrije Basisschool Don Bosco Hoboken was de
testschool om Kif kif en shouf shouf in de praktijk
mee te ontwikkelen. De school werkt met klasjes en
leefgroepen om op deze manier kansarme kinderen
meer aandacht te kunnen geven.
CANON Cultuurcel van het Ministerie van Onderwijs
en Vorming was de opdrachtgever.
Lectoren van de Arteveldehogeschool, bachelor in
het onderwijs: kleuteronderwijs leverden tijdens een
brainstormsessie heel wat ideeën aan om het boek
zinvol te gebruiken en om concreet met de tekeningen
aan de slag te gaan in de kleuterklas.

Cultureel erfgoed zijn …
… alle uitingen en sporen van menselijke handelingen en gedragingen (materieel en im
materieel) die wij van onze voorouders overgeleverd krijgen (hedendaagse sporen uit het
verleden) en waar we als individu of als samenleving een bepaalde waarde aan hechten.
Bron: rapport Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs (2007)
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3. Gebruikersgids

Het prentenboek en het didactisch pakket geven leerkrachten kleuteronderwijs
de kans om met het dagelijks leven als uitgangspunt de kleuters aan te zetten
tot het verwerven van diversiteit als een basiscompetentie.

3.1. Voor leerkrachten kleuteronderwijs 5+

Het prentenboek en het didactisch pakket lenen zich tot gebruik bij 5- en 6-jarige
kleuters, kortom voor de derde klasjes en aanvullend ook voor de eerste graad
van het lager onderwijs. Dit pakket houdt evenwel rekening met de decretale
ontwikkelingsdoelen van het kleuteronderwijs.

3.2. Voor minder en meer diverse scholen

Het prentenboek en het didactisch pakket willen zowel minder als meer diverse
scholen stimuleren tot het bevorderen van interculturele competenties en
aandacht voor de cultuur van alledag.

3.3. H
 oe de inhoud van het prentenboek bekijken en het
didactisch pakket gebruiken?

Verschillende elementen uit het leven van alledag van de kleuters inspireerden
de ontwikkeling van de tekeningen: hun dagindeling, eetcultuur, spelen binnen
en buiten, de omgeving waarin ze wonen, straten, mensen en dieren, de feesten
die ze vieren, het weer van elke dag, de seizoenen, enz. Het prentenboek zelf laat
zich chronologisch lezen: de eerste prent vertrekt van het begin van het jaar en
de laatste prent eindigt in december. Op deze manier worden ook de seizoenen
en de ontwikkeling van de natuur in beeld gebracht. De tekeningen lenen zich in
de eerste plaats als vertelplaten.
Het prentenboek kan op verschillende manieren bekeken worden:
- Eén bepaalde actie als vertrekpunt. Op deze manier kan een leerkracht
onmiddellijk inspelen op een gebeurtenis in de klas. Een dag dat er
sneeuw valt bijvoorbeeld, of wanneer een kleuter een broertje of zusje
krijgt, kunnen de passende prenten erbij worden genomen om verdere
details te ontdekken. Als bijlage vind je een overzicht van alle acties met
een verwijzing naar de prenten waarop ze voorkomen.

Bekijk de platen uitvergroot of in detail!
Het is handig om de prenten uitvergroot of in detail te bekijken. Je kunt
een detail uit een prent uitvergroten en uitprinten. Om een prent uit het
boek te bekijken, kun je deze prent ook bedekken met een groot wit vel
papier waaruit je een cirkel hebt geknipt. Met de cirkel als ‘loep’ kun je de
details bekijken.
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- Een thema als vertrekpunt. In het prentenboek geven de tekeningen
ook verschillende thema’s weer. Deze thema’s komen doorgaans op
verschillende platen voor. Bij elk van de thema’s, beroepen en bezigheden,
communiceren, eetcultuur, feesten en rituelen, gevoelens en emoties,
gezondheid, kledij, kunst en fantasie, natuur, omgeving, seizoenen, sport
en spel, techniek, tijd, veiligheid en verkeer, vervoer, weer en zintuigen
kunnen de prenten worden gebruikt waarop deze acties staan. Als bijlage
vind je eveneens een overzicht van de thema’s met een verwijzing naar de
acties en de prenten. In dit didactisch pakket worden ook lesactiviteiten
bij de thema’s gesuggereerd.
- De parallelle verhaallijnen als vertrekpunt. Op de prenten komen enkele
figuren, die elk op zich ook een verhaal vormen, telkens terug.
> De rode ballon die zijn omgeving en het leven van alledag vol
verwondering wil ontdekken.

> Een meisje met een uitvergroot cadeau dat telkens onderweg is.
> Een man en een vrouw die elkaar ontmoeten in de eerste scène, trouwen
en die negen maanden later samen een baby hebben gekregen.
> De hond en de kat die elkaars vijanden zijn waarbij de kat steeds de
hond plaagt. Op het einde hebben de hond en de ballon een pact tegen
de kat gesloten.

Digitaal
ter beschikking
De tekeningen zijn ook
digitaal ter beschikking,
namelijk op de website
van CANON Cultuurcel
(www.canoncultuurcel.be)
en op de site van FARO vzw
(http://kkss.faronet.be).

> De twee deugnieten met pet die onderzoeken hoe ze een bommetje
kunnen afsteken en op de achterkant van het boek daardoor in een
vogelnest zijn beland.

Het didactisch pakket suggereert leerkrachten per thema één of meerdere
lesactiviteiten.
Vervolgens vind je in dit pakket nog enkele suggesties voor uitbreiding van het
hoekenwerk in de klas aan de hand van Kif kif en shouf shouf en mogelijkheden
voor het stimuleren van ouderparticipatie.
Ten slotte vind je drie kant-en-klare spelletjes als bijlage: een associatiespel over
de seizoenen, een domino en een memory.
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4. Thema’s en
lessuggesties
4. 1. Inleiding op de pedagogische visie

De pedagogische visie die aan de basis ligt van deze didactische handleiding
en het prentenboek Kif kif en shouf shouf is er een die inspiratie put uit diverse
ideeën en methodieken. Uit de lespraktijk en het jarenlange werken rond
erfgoed, interculturaliteit en onderwijs deden we stapsgewijs heel wat kennis
en ervaringen op.

Iedereen kan iets,
niemand kan alles,
samen kunnen we meer.

> We merkten dat interessant materiaal dat voorhanden is, soms te hoog mikt
en ideale klasomgevingen voor ogen heeft. De lespraktijk, hoe boeiend ook, is
echter vaak anders, of op zijn minst sterk gediversifieerd.
> Op het vlak van interculturaliteit vinden we zelf met mondjesmaat
prentenboeken waarin op een realistische en positieve wijze andere culturen,
gewoonten en rituelen in beeld worden gebracht.
> Daarnaast bleek heel wat didactisch materiaal sterk te focussen op de
klassieke mathematische en verbale vormen van intelligentie, terwijl muzische
activiteiten nog te vaak beperkt blijven tot leuke verwerkingsopdrachten.
> In de loop der jaren constateerden we dat jong en oud makkelijker tot leren
komen als dat vanuit een behoefte ontstaat, een nieuwsgierigheid om te weten.
Door te werken vanuit de cultuur van het dagelijks leven en het erfgoed van
iedereen en elke dag bleek die behoefte en interesse makkelijker op te wekken
en in stand te houden.
> Een niet te onderschatten motivatie om tot leren te komen is de betrokkenheid
van begeleiders en ouders. Kinderen die in hun eigenheid gesteund en
geapprecieerd worden door een enthousiast schoolteam en die op de interesse
van het thuisfront mogen rekenen, hebben een streepje voor op zij die een of
beide steunpilaren moeten missen.
> Tot slot zijn we een groot voorstander van samen leren en van elkaar leren.
Gezonde concurrentie en de wil om van maar ook aan elkaar te leren vormen
daarbij een krachtige stimulans.
Kortom, geen grote theorieën, maar net heel concrete aanleidingen
en bekommernissen die ons deden uitkijken naar zinvolle en haalbare
alternatieven.
Bij het ontwikkelen van deze lessuggesties hebben we ons laten inspireren door
een aantal methodes die hun waarde inmiddels bewezen hebben. We zetten ze
hier kort op een rij. Wie er graag meer over wil weten (en dat kunnen we je van
harte aanbevelen) vind de bijbehorende bronnen via de bronnenlijst achteraan.
CLIM (= Coöperatief Leren in Multiculturele groepen)
De CLIM-methode “combineert probleemgestuurd groepswerk met zelfstandig
leren en wordt toegepast binnen een ervaringsgerichte en vakoverschrijdende
leercontext” (Een CLIMrek naar intercultureel leren, p.9).
Bij de uitwerking van de lessuggesties hebben we onder andere rekening
gehouden met de vier basisprincipes waar CLIM mee werkt:
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- attitudes (positieve leerhoudingen leren aannemen);
- afspraken (leren omgaan met normen en regels);
- groepswerk (leren samenwerken);
- rollen (verantwoordelijkheid leren opnemen voor een taak).
De Mozaïekmethode
Deze methode werd ontwikkeld door Alison Clark. Ze werkte als onderzoeker bij
het Thomas Coram Instituut, waar ze de Mozaïekmethode ontwikkelde.
De Mozaïekmethode schetst een beeld van het dagelijks leven vanuit het perspec
tief van kleuters. Daarbij wordt een heel gamma aan visuele en verbale middelen en
technieken ingezet: observatie, interviews, fotografie, het maken van collages, ... De
Mozaïekmethode is bij uitstek geschikt om kinderen, ook de allerjongsten, te bevra
gen en te handelen vanuit hun perspectief op het vlak van ontwerpen en inrichten,
zoals bijvoorbeeld bij de (her)inrichting van de klas, de school of het speelplein.
Meervoudige intelligentie
Daarnaast zijn we uitgegaan van het principe dat ieder van ons niet één maar
meerdere vormen van intelligentie meester is, ons baserend op het model van
Gardner, aangevuld door Kagan:
- ruimtelijke intelligentie;	- persoonlijke intelligentie;
- muzische intelligentie;	- logische intelligentie;
- fysieke intelligentie;		- verbale intelligentie;
- sociale intelligentie;		- natuurgebonden intelligentie.
Ons inziens mag ook gezond verstand of common sense zeker niet in dit rijtje
ontbreken …
Kif kif en shouf shouf heeft tot slot drie doelgroepen: het kind; de begeleider(s);
de ouder(s).
De rol van de LK is bij uitstek die van een bemiddelaar. Weliswaar een bemid
delaar met een grote kennis van wat hij/zij aan het doen is en een die zich sterk
kan organiseren. De kinderen dienen echter het gevoel te hebben dat zij uit zich
zelf iets te weten komen (= actieve rol), eerder dan dat de LK hen iets ‘leert’ (=
passieve rol). Dit is een cruciaal punt.
Om de interesse van kinderen efficiënt te wekken is het handig om zoveel moge
lijk vanuit de concrete klassituatie vertrekken, die elk jaar anders is. Vandaar is het
contact met en de kennis over het thuisfront niet onbelangrijk. Welke culturen,
beroepen, hobby’s zijn vertegenwoordigd in de klas, bij de kinderen en hun ouders.
Methodieken die ouders stimuleren om te participeren aan het schoolse leven
van zoon of dochter (verteltas, heen-en-weerboekje, …) hebben we in de lessen zo
laagdrempelig mogelijk geïntegreerd en achteraan telkens kort toegelicht.
Rest ons nog jullie veel succes en plezier toe te wensen bij het uitproberen en vooral
op maat van de eigen klasgroep aanpassen van de hiernavolgende lessuggesties.
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4.2. Lessuggesties

Thema
Duur
> per seizoen 4 à 5
lesmomenten, gekoppeld
aan een buitenactiviteit
Materiaal
> gepaste kledij voor een
klasuitstap naar buiten
> zakjes/mandjes om
seizoensmaterialen in te
verzamelen
> prentenboek Kif kif en shouf
shouf
> rode ballon
> muziekinstallatie
> muziek, bv. De Vier Jaargetijden
van Antonio Vivaldi
> kleurrijke linten of stroken
stof (bv. 4 rode, 4 blauwe, 4
gele, 4 groene, 4 meerkleurige
> afhankelijk van de
klasgrootte)

ZINTUIGEN & SEIZOENEN
Kern van de activiteit
De wisseling van de seizoenen komt als vanzelfsprekend aan bod in de
(kleuter)klas. Daarbij vertrek je vanuit de natuur, de werkelijkheid.
Via hun zintuigen kunnen de kinderen kennis/informatie opdoen over de
realiteit. Leren je zintuigen afzonderlijk en in combinatie appreciëren. Ervaren
dat je zintuigen je iets kunnen leren: proefondervindelijk leren en conclusies
trekken op basis van verzamelde gegevens.
De kleuters kunnen daarnaast leren op een meer intuïtieve en meer creatieve
manier om te gaan met de wereld rondom hen, net zoals kunstenaars dat doen.
Ze kruipen even in de huid van een echte kunstenaar.
Basisprincipes
> attitudevorming
>afspraken maken
>groepswerk
>rollen
Vormen van intelligentie
>natuurgebonden, muzische, sociale, fysieke en verbale intelligentie

Leeftijd
5+

1. Ik zie, ik zie …
Duur

1 lestijd ca. 75 minuten of langer

Ontwikkelingsdoelen

Materiaal

> gepaste kledij voor een klasuitstap
naar buiten
> zakjes/mandjes om seizoensmate
rialen in te verzamelen

1.6 De kleuters kunnen
- bij zichzelf aangeven welk lichaamsdeel instaat voor het horen, zien, ruiken, proeven
en voelen;
- kunnen de verschillen in de vorm, de geur, de smaak, het geluid, de kleur en in aan
voelen onderscheiden.
1.12 De kleuters tonen een houding van zorg en respect voor de natuur.

Lesverloop
> inleiding
De LK brengt de overgang van het ene naar het andere seizoen in de klas aan via een
kort onderwijsleergesprek, daarbij vertrekkende vanuit de natuur, de werkelijkheid,
maar dat kan ook heel concreet naar aanleiding van het kalenderblaadje zijn.
Vervolgens maak je de overgang naar het buiten beleven van het nieuwe seizoen:
“We gaan vandaag buiten kijken hoe het nieuwe seizoen eruit ziet/voelt/hoort/proeft.”
Je maakt afspraken met de kleuters voor onderweg.
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> kern
De LK, kinderen en begeleiders gaan in de omgeving van de school op pad.
Zowel in een meer landelijke omgeving maar ook in de stad zullen er voldoende
elementen in de buurt zijn, die erop wijzen dat er iets aan het veranderen is.
Het benutten van alle zintuigen is hierbij van belang. De kleuters leren dat ze via
hun zintuigen kennis kunnen afleiden uit de werkelijkheid.
Jij komt als bemiddelaar tussen, maar laat de kinderen zoveel mogelijk ruimte
om zelf te ontdekken en te benoemen. Na een tijdje vestig je om beurten de
aandacht op elk van de zintuigen:
“Doe jullie ogen even dicht.
Luister nu goed.
Wat hoor je?” (zacht-hard waaien, getokkel van de regen, geluiden van de
mensen, …)
“Doe je ogen open en kijk rond je:
naar boven, naar links, naar rechts en naar onder.
Wat zie je?” (vormen, kleuren, materialen, …)
“Voel nu eens met je handen (aan de schors van een boom, aan jong/verdord
blad, aan zonnestralen, regendruppels, sneeuw, …).
Wat voel je?” (ruw-glad, koud-warm, zacht-hard, …)

Extra
Als het seizoen/de omgeving
dat toelaat, kunnen de
kinderen stukjes natuur
verzamelen (herfstblaadjes,
noten, voorjaarsbloemen,
…) om later in een collage
of bij andere creatieve
opdrachten te verwerken, of
om de materiaalverzameling
van de klas aan te vullen

(bv. hazelnootjes kunnen in
een blik van pas komen bij
muzische activiteiten, kruiden
kunnen worden gedroogd tot
een herbarium enz.).

“Steek je tong uit en proef de lucht.
Je mag je ogen sluiten als je dat wil.
Proef je dan beter?
Wat proef je?”
“Adem diep in en uit,
sluit je mond

en snuffel nu met je neus als een hond in de lucht.
Wat ruik je?”
> slot
Terug in de klas rond je af met een klassikale naverwerking:
“Waaraan zie/voel/hoor/proef je buiten dat het lente/zomer/herfst/winter is?”
“Wat is het verschil met het vorige seizoen?”
“Welke kleuren zijn er nog/niet meer?”
Van natuur naar cultuur is vervolgens een kleine stap:
“Zie je ook aan de mensen dat er een nieuw seizoen is?”
“Waaraan merk je dat?”
“Merk je ook aan het eten thuis/in de winkel dat het lente/zomer/herfst/winter is?”
“Leg eens uit.”

uitbreiding 1
Afhankelijk van de diversiteit
van de klasgroep kan er
worden ingegaan op het
al dan niet voorkomen van
seizoenen in het land van
herkomst van sommige
kinderen: “Is er overal winter?”
De betrokken kinderen
kunnen aan het woord
komen, er kan met foto’s
worden gewerkt om dit te
illustreren (bv. kerstvakantie
in de zon). Indien mogelijk
is dit binnen intercultureel
onderwijs een zeer dankbare
uitbreiding.
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uitbreiding 2
Naar analogie met een
weerbericht op televisie
kunnen de kinderen in
groepjes een ‘seizoensbericht’
maken. Als achtergrond
fungeert een seizoenscollage
die ze met de groep gemaakt
hebben. In de groep
worden de rollen verdeeld:
nieuwslezer, weerman/vrouw, decorontwerper,
verantwoordelijke speciale
effecten (bv. live ‘sneeuw’,
dwarrelende herfstblaadjes/
bloesem, …), cameraman/vrouw.

Daarbij is er ook ruimte voor emoties, persoonlijke indrukken van de kleuters,
waarbij elke mening evenwaardig is. Er is geen goed of fout antwoord.
Door kleuters in detail te laten treden leren ze hun persoonlijke voorkeuren en
smaken beter verwoorden en verfijnen.
De kleuters leren ook dat smaken verschillen, niet iedereen moet hetzelfde mooi
of leuk vinden; je kan verschillen en toch vrienden zijn.
Enkele vragen kunnen zijn:
“Wie vindt dit een fijn seizoen?” “Waarom?”
“Wie vindt dit geen fijn seizoen?” “Waarom niet?”
“Wat is jouw favoriete seizoen?” “Kun je dat uitleggen?”
“Wie vindt van niet?” “Leg eens uit.”

2. Zie jij wat ik hoor?/Hoor jij wat ik zie?
Duur

flexibel - hoekenwerk

Materiaal

> prentenboek Kif kif en shouf shouf
> rode ballon

Ontwikkelingsdoelen

1.1 De kleuters kunnen visuele waarneming en beeldend geheugen versterken en
vergroten door beeldelementen te herkennen.
2.5 De kleuters kunnen met plezier een toenemend vermogen tot experimenteren en
improviseren ontwikkelen met klank, stem of instrument.

Lesverloop
> inleiding
De LK herinnert de kinderen via een kort onderwijsleergesprek aan hun uitstap.
> kern
De LK toont de bijbehorende uitvergrote seizoensplaat uit Kif kif en shouf shouf
aan een groepje kleuters tijdens het hoekenwerk.
De kinderen krijgen een of meer eenvoudige zoekopdrachten, bijvoorbeeld
gerelateerd aan een of meer zintuigen, en gekoppeld aan doeopdrachtjes. De
kleuter die de rode ballon vast heeft, mag beginnen.
Bijvoorbeeld: zintuig: het gehoor
Leerling 1 zoekt een geluid op de prent en bootst het na. De andere kinderen
zoeken vervolgens op de tekening het geluid. Wie het geluid het eerste vindt en
aanwijst, krijgt de rode ballon en mag een ander geluid kiezen en imiteren, enz.
> slot
De LK rondt af met een korte klassikale toepassing.
De LK wijst op de uitvergrootte plaat telkens een geluid aan dat de kinderen
vervolgens in groep simultaan laten horen.
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Als de kleuters na 2 of 3 geluiden de techniek onder knie hebben, verdeel je de
klas in drie of meer groepjes en leer je de kinderen enkele geluiden a capella
opbouwen. Deze techniek kan later nog van pas komen bij drama (bv. “En toen
kwam er een bij en nog een bij en nog een en een hele zwerm bijen.”)
Vervolgens wijs je een emotie toe aan een geluid (bv. “Dit is een blije bij.” Of “Dit
is een droevige bij.” enz.)
De les eindigt met een techniek om het stil te maken in de klas. De geluiden
die je aanduidt, dienen de kleuters steeds stiller te produceren tot het niveau
waarop je niets meer hoort.

Extra
Per geluid dat ze gevonden
hebben, kunnen ze eventueel
een blokje stapelen – zo
kunnen ze prenten vergelijken
(veel geluiden (hoge toren)
versus weinig geluiden (lage
toren)).

3. Vier seizoenen muziek: de lente
Duur

1 lesmoment van
50 minuten

Materiaal

> muziekinstallatie
> muziek, bv. De Vier Jaargetijden van Antonio Vivaldi

> kleurrijke linten of stroken stof (bv. 4 rode, 4 blauwe, 4
> gele, 4 groene, 4 meerkleurige – afhankelijk van de
klasgrootte)

Ontwikkelingsdoelen

2.3 De kleuters kunnen signalen, functie en sfeer van beluisterde muziek of liedje
ervaren en herkennen, en alleen of in groep reproduceren.
3.11 De kleuters kunnen bij een activiteit of een spel in een kleine groep, controleren of
de anderen zich aan de regels houden.
4.4 De kleuters kunnen waargenomen klanken omzetten in beweging.
De kleuters kunnen
6.4 respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot de eigen en an
dere culturen;
6.5 genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in
‘kunstwerken’.

Lesverloop
> inleiding
De LK maakt het rustig en knus in de klas.
De kleuters gaan er gemakkelijk bij zitten.
De LK vraagt in een onderwijsleergesprek naar de klasuitstap over het seizoen.
Enkele kleuters komen aan de beurt om een antwoord te geven en elkaar aan te vullen.
“Weet je nog wat we allemaal gehoord hebben buiten?”
Enkele kleuters komen aan de beurt om een antwoord te geven en elkaar aan te vullen.
> kern
“Vandaag gaan we naar muziek over de lente luisteren.”
Toon de kleuters een afbeelding van Antonio Vivaldi (1678-1741), een Italiaanse
componist uit de 17e-18e eeuw, die onder andere De Vier Jaargetijden
componeerde, een muziekstuk met voor elk seizoen een compositie.
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Extra
Je kunt de linten ook
vervangen door zelfgemaakte
knutselwerkjes die bomen,
vogels, rivier, onweer en
zon verbeelden en waar de
kinderen zich mee ‘tooien’.
Deze activiteit leent zich
ook bij uitstek voor een
klasuitvoering voor de andere
klassen of voor de ouders.
Kleed de kleuters passend aan
met zelfgemaakte ontwerpen
(voor inspiratie hoe je kleuters
met seizoenselementen
kunt aankleden, surf
bijvoorbeeld eens op Google
onder afbeeldingen naar
‘Arcimboldo’), gebruik als
decor een eigen collage en
overleg met de kinderen over
een interessante choreografie
(bv. de bomen deinen zachtjes
met ritselende blaadjes, de
vogels fladderen over en
weer, de rivier kabbelt in een
stroom, …).

“Wie wil, mag zijn ogen sluiten (om beter te kunnen luisteren), maar het hoeft
niet. Luister heel goed of je de geluiden van de lente herkent.”
De kleuters luisteren naar ‘De lente’ uit De Vier Jaargetijden van Vivaldi.
Achtereenvolgens hoor je de volgende lentegeluiden:
1 de bomen
4 de rivier
7 de bomen
10 de zon

2 de vogels
5 de bomen
8 de zon
11 de bomen

3 de bomen
6 een voorjaarsstorm/onweer
9 de bomen

De LK begeleidt de kinderen in het verwoorden en benoemen van wat ze in de
muziek horen.
Zet de muziek waar gewenst terug op zodat de kleuters de koppeling tussen
bijvoorbeeld het gegeven ‘boom in de lente’ en de muzische verbeelding ervan
leren leggen.
Daarna wordt de klas opgedeeld in 5 groepen van circa 4 leerlingen (hangt af
van klasgrootte):



groep 1= de bomen
groep 4= het onweer

groep 2= de vogels
groep 5= de zon

groep 3= de rivier

De kleuters van groep 1 krijgen de groene linten/stroken stof, die van groep 2 de
veelkleurige, die van groep 3 de blauwe, de kleuters in groep 4 de rode en die in
groep 5 de gele stoffen.
De groepjes mogen zich als groep over de klas verdelen. Eén kind wordt telkens
aangeduid als leider, een ander als verslaggever. Elk groepje krijgt nu even tijd
om samen na te denken hoe ze hun lente-element zullen uitbeelden met behulp
van de gekleurde stoffen.
De LK gaat even bij elk groepje luisteren.
Je rol is die van bemiddelaar; stimuleer de kinderen om hun creativiteit te
gebruiken.
Alle kleuters komen in het midden zitten.
De muziek wordt opnieuw opgezet en de LK zegt telkens de naam van de groep
die aan de beurt is. Om beurten staan de groepen recht en beelden op de muziek
hun element uit.
Als er nog tijd over is, zet je de muziek opnieuw op, dit keer zonder te zeggen
welke groep wanneer aan de beurt is. De kleuters luisteren aandachtig en staan
meteen recht om hun element uit te beelden als ‘hun’ muziek speelt.
> slot
De LK rondt af met een korte klassikale nabespreking en vraagt de kleuters
onder andere naar hun beleving (wat was er fijn/minder fijn?), enz.
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4. Verbeelding aan de macht!
Duur

1 lesmoment van
ca. 50 minuten

Materiaal

> prentenboek Kif kif en shouf shouf
> diverse prentenboeken in uiteenlopende stijlen (bv. Carll
Cneut, Thé Tjong-Khing, Pieter Gaudesaboos, …) waar
natuur in voorkomt (fauna en flora, weer, seizoenen, …)
> teken-, knutsel-, schilder-, collagegerief
>1 blanco contour van een seizoensportret van Arcimboldo
>kartonnen lijsten (1 per kind/portret)

Ontwikkelingsdoelen

1.1 De kleuters kunnen visuele waarneming en beeldend geheugen versterken en
vergroten door beeldelementen te herkennen.
De kleuters kunnen
6.1 openstaan voor nieuwe dingen uit hun omgeving;
6.2 ervan genieten bezig te zijn met de dingen die hen omringen om hun expressie
mogelijkheden te ontdekken;
6.3 vertrouwen op hun expressiemogelijkheden en durven hun eigen expressiestijl te tonen;
6.4 respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot de eigen en an
dere culturen;
6.5 genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in ‘kunstwerken’.

Lesverloop
> inleiding
De LK groepeert de kinderen klassikaal in een kring.
In een onderwijsleergesprek ga je met de kinderen eerst kort in op het seizoen
en vervolgens op de weergave van het seizoen in Kif kif en shouf shouf (bv. P6
zomer).
“Wat zie je?” (bv. kersen, kleine appels en peren, een ananas)
“Wie weet wanneer kersen rijp zijn?” (midden juni-juli)
“En appels en peren?” (eind augustus-eind september)
“En ananas?” (ananas groeit niet bij ons, maar in de tropen rond de evenaar!!)
“Waarom zou de tekenaar hier dan een ananas getekend hebben?”
De LK brengt het gesprek, evtl. via andere voorbeelden uit Kif kif en shouf shouf,
op de creatieve vrijheid van kunstenaars. Een tekenaar hoeft de werkelijkheid
niet exact na te tekenen. Door iets net anders te tekenen, kan hij meer betekenis,
humor, verbeelding in een prent leggen.
“Ik heb hier allemaal prentenboeken verzameld van andere kunstenaars.”
De LK toont enkele exemplaren en start een reflexief gesprek:
“Wat is het verschil met het vorige boek?”
“Wat is de overeenkomst?”
(kleuren, vormen, lijnen, patronen, …)
De kleuters worden bewust gemaakt van het bewuste creatieproces van
kunstenaars, waarbij de werkelijkheid ver-beeld wordt door de fantasie en de
stijl van de kunstenaar.
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De LK toont nu enkele portretten van de renaissanceschilder Arcimboldo.
Per seizoen schilderde hij een portret met seizoenselementen vol.

variant
De kleuters mogen vrij een
creatieve tekening over het
seizoen maken in hun eigen
stijl.

Extra

De kleuters versieren ook
een bijpassende lijst uit
karton, deze zal het schilderij
omlijsten.

Thema
Duur
> 1 lestijd van 25 minuten, 2
lestijden van 50 minuten
Materiaal
>p
 rentenboek Kif kif en shouf
shouf
>p
 ersoonlijk schriftje
> tekengerief
> l ijm
> schaar
> tijdschriften
>p
 aashaasoren
> 2 of meer mandjes/korven
zonder handvat
> gekleurde nepeieren
(plastic/…) die niet
stukvallen
Leeftijd
5+
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> kern
De kleuters mogen nu zelf aan de slag gaan. De prentenboeken in verschillende
stijlen blijven binnen kijk-bereik om te consulteren.
Elke kleuter krijgt een blanco portret van Arcimboldo en mag dit in zijn eigen stijl met
seizoenselementen aankleden. De LK benadrukt dat elk kind mag nadenken over
zijn of haar eigen stijl, dat ze inspiratie mogen opdoen bij andere prentenboeken.
> slot
De LK rondt af met een korte klassikale nabespreking en vraagt de kleuters
onder andere naar hun beleving (wat was er fijn/minder fijn?).
Tot slot worden enkele portretten van de kleuters klassikaal besproken op
het vlak van vorm, kleur, stijl, … Kleuters leren zelf een oordeel vormen en hun
appreciatie of voorkeur formuleren en uitspreken.
De (zelf)portretten van de kleuters worden opgehangen in een portrettengalerij,
al of niet voorzien van een (vergulde/versierde) lijst uit karton.
De klas is nu een heus museum!

FEESTEN & RITUELEN
Kern van de activiteit
Ontwikkelen van de attitude: ‘We zijn allemaal gelijk, iedereen is verschillend.’
De identiteit van de kinderen versus de diversiteit in de klas.
Het ervaren en aanvaarden van verschillen in de hele kleine dingen uit de cultuur
van het dagelijks leven (bv. Wie kookt er bij jou thuis? Wat doe je op een zondag?)
tot en met de verschillen in rituelen en feesten die heel wat opvallender zijn (bv.
Vier je het Suikerfeest thuis? Wanneer vier je Nieuwjaar?).
Door het kind ook de eigen thuissituatie te laten bevragen, wordt de
betrokkenheid van de ouders, de thuisomgeving bij het schoolse gebeuren
gestimuleerd. Eventueel kan de methodiek van de verteltas dienst doen als
vehikel om de ouderparticipatie te stimuleren.
Tot slot kan ook via bewegingsopvoeding op een creatieve manier met de
thema’s aan de slag worden gegaan.
Basisprincipes
> attitudevorming
Vormen van intelligentie
> persoonlijke, fysieke en sociale intelligentie

1. Allemaal gelijk en toch verschillend
Duur

3 variabele
lesmomenten

Materiaal

> prentenboek Kif kif en shouf shouf
> persoonlijk schriftje
> tekengerief
> lijm + schaar		
> tijdschriften

Ontwikkelingsdoelen

1.2 De kleuters kunnen in verband met voortplanting van mensen en dieren, getuige
nis geven van het inzicht dat:
- een levend wezen steeds voortkomt uit een ander levend wezen van dezelfde soort;
- dat de geboorte wordt voorafgegaan door een periode van gedragen worden door
de moeder of door de ontwikkeling van het jong in een ei;
- dat de geboorte het verlaten van het moederlichaam of van het ei betekent.
3.4 De kleuters kunnen in concrete situaties verschillende manieren van omgaan met
elkaar herkennen en erover praten.
4.5 De kleuters beseffen dat sommige mensen een andere levenswijze hebben dan
zijzelf, als ze geconfronteerd worden met beelden, informatie of mensen uit een an
dere cultuur.

Lesverloop
> inleiding
Naar aanleiding van een feest of een ritueel (hier: de geboorte van een broertje
of zusje bij een van de kleuters) dat zich in de leer- of leeromgeving van de
kinderen voordoet, start de leerkracht met een onderwijsleergesprek.
“Heb jij een nieuw zusje/broertje?”
“Hoe heet het?”
“Vertel er eens wat meer over.”
“Waarom heb je suikerboontjes bij?”
De LK gaat kort in op het fysieke aspect van baren – geboren worden.
Het onderwijsleergesprek heeft hier enerzijds als doel het introduceren van het
onderwerp, maar dient daarnaast ook om de kleuter in kwestie een nieuwe,
positieve status mee te geven en om de geboorte van een nieuw kind in het
gezin te helpen kaderen.
“Wie heeft er nog jongere broertjes of zusjes?”
“Herinner je je dat die geboren zijn?”
“Hoe voelde je je toen?”
“Wat weet je van je ouders van toen jij zelf nog maar pas geboren was?”
“Hoe hebben jullie toen jouw geboorte gevierd?”
Vanuit de gelijkenissen ‘iedereen is geboren’, ‘sommige kinderen hebben oudere
of jongere broertjes of zusjes’, ‘de geboorte van een kind wordt gevierd’ worden
nu stilaan ook de verschillen duidelijker: niet alle kinderen worden gedoopt, niet
alle baby’s krijgen meteen na de geboorte een naam, niet alle kinderen krijgen
evenveel voornamen, en vooral: iedereen viert de geboorte van een nieuw kind
op een andere manier.
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“Jullie mogen straks thuis vragen om een of meer foto’s van het feest voor jouw
geboorte, als die er zijn.”
Via de heen-en-weermethodiek krijgen de ouders deze vraag om fotomateriaal,
geboortekaartjes, … mee.
> kern
De volgende les hebben de kleuters hun foto’s bij.
Ze mogen deze nu vooraan inplakken in een persoonlijk schriftje met hun eigen
naam, bv. ‘Het boek Roman’ of ‘Het boek Mila’. Dit kan klassikaal, maar kan
eventueel ook gefaseerd in hoekenwerk.
Toon hen de feestprent uit Kif Kif en Shouf Shouf.
“Lijkt dit je een leuk feest?”
“Voor wie wel/niet?”
“Waarom?”
Op de pagina na de foto mogen ze nu een tekening maken van hoe hun

geboortefeest eruit had gezien als ze zelf hadden mogen kiezen. Als ze willen,
mogen ze elementen van de geboortefeesten van andere kinderen overnemen,
ze hoeven niet vast te houden aan hun eigen ritueel.
Idealiter krijgen de kleuters vervolgens via de heen-en-weermethodiek de
opdracht mee naar huis om aan hun ouders en grootouders te vragen hoe die
hun geboorte werd gevierd. Zowel de ouders als de grootouders mogen foto’s
kleven in het schriftje van hun geboorte/feest als die er zijn. Maak hier vooraf al
ruimte voor en benoem die in de schriftjes. Als er geen foto’s zijn, mag de familie
via een tekening of een collage enkele kenmerkende elementen tonen.
De volgende les start opnieuw met een onderwijsleergesprek. De kinderen
tonen de nieuwe pagina’s in hun schriftje.
Vestig de aandacht op de verschillen tussen hun geboorte(feest) en dat van hun
familie.
De kleuters merken dat rituelen niet statisch zijn, niet vast staan, maar kunnen
verschillen van plaats, tijd en cultuur.
> slot
Juf of meester rondt af met een klassikale nabespreking.

2. Bewegingsopvoeding: ‘Tik de paashaas’
Lesverloop
> inleiding
De LK toont lenteprent (P5) aan kleuters:
“Zien jullie de paashaas?” (= focus op dit detail van de prent)
“Wat gebeurt er?”
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Duur

1 lesmoment van
ca. 50 minuten

Materiaal

> paashaasoren
> 2 of meer mandjes/korven zonder handvat
> gekleurde nepeieren (plastic/…) die niet stukvallen
> hindernissenparcours

Ontwikkelingsdoelen

1.1De kleuters kunnen diverse ruimtelijke hindernissen nemen door middel van klim
men en klauteren, stappen, lopen en springen.
1.2 De kleuters kunnen de eigen bewegingsbaan stoppen, richten en wijzigen afhan
kelijk van statische en dynamische objecten.
1.3 De kleuters kunnen het evenwicht behouden in verplaatsingen en bij houdingen
op diverse steunvlakken.

“Is het makkelijk om met een mand vol eieren hard weg te lopen?”
“Nee? Waarom niet? Zullen we het eens proberen?”
De LK legt parcours één keer zelf af, en maakt duidelijke afspraken met kinderen.
Elk kind wordt straks even paashaas en beeldt zich dan in dat de twee kwajongens

hem/haar achternazitten in het park. Doel: zo snel mogelijk ontsnappen en
zoveel mogelijk paaseieren redden (lees: er zo weinig mogelijk verliezen).
“Wat heb je allemaal gezien in de zaal?”
“Wat zou je daar moeten doen?”
“Hoe?”
“Wie kan dat eens laten zien?”
> kern
De kinderen leggen eerst het parcours af zonder attributen. Zo verkennen ze het
parcours.
Vervolgens vertrekken ze om beurten met paashaasoren op en een mandje
bomvol met eieren op een uitgestippeld parcours (bv. op een rechte lijn lopen,
op en over een smalle plint stappen, al zigzaggend tussen kegels/bomen, onder
een boog door tot over de eindmeet).
Gesloten bewegingsomloop (3 posten)
1) Over rechte lijn lopen met mandje vol met eitjes
De kleuters lopen snel of langzaam over de lijn proberend zo weinig mogelijk
eitjes te verliezen.
“Kun jij dat ook zo snel? Hoeveel eitjes houd jij nog over? “
Variatie: grote/kleine stappen, huppen, springen, voetje tegen voetje, zijwaarts,
achterwaarts… het mandje voor/achter/naast het lichaam laten houden, boven
het hoofd…
2) Zigzag tussen kegels
De kleuters gaan telkens tussen twee kegels door en dit zo snel mogelijk zonder
eitjes te verliezen.
“Een haas die bang vlucht, rent zigzag, niet recht… kunnen jullie dat ook? “

Variatie:
heel langzaam zigzaggen,
kruipen, mandje tussen
de knieën, ... kegels dichter
tegen elkaar zetten, lichaam
recht houden dwars op
bewegingsrichting, …

Extra
Eventueel kan er in twee teams
gewerkt worden (bv. het rode en het
blauwe team, cf. gekleurde oren)
om een groepsgevoel te creëren
en de competitiviteit te verhogen.
De gevulde mandjes kunnen als
‘estafettestokje’ dienst doen als er in
teams gewerkt wordt.
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Extra
Het parcours kan ook
buiten in een park of in een
andere groene omgeving
binnen wandelafstand
afgelegd worden, dit sluit
nog meer aan bij de prent
van het boek en verhoogt
de moeilijkheidsgraad
(ondergrond wellicht niet vlak).

3) Omhoog hellende Zweedse bank
De kleuters klauteren met het mandje langs de bank omhoog

uitbreiding
Gelijkaardige
behendigheidsspelen kunnen
naar aanleiding en in de geest
van andere feesten opgevoerd
worden, bv. touwklimmen
en door een smalle schacht

De kinderen gaan per twee tegenover elkaar op de grond zitten met de benen
gespreid uit elkaar. Elk kind rolt om beurten een ei over de grond naar het andere
kind tot alle eieren van kant gewisseld zijn.

kruipen naar analogie met het
werk van Zwarte Piet etc.

Thema
Duur
> 1 week, 3 à 4 lestijden
Materiaal
>p
 rentenboek Kif kif en shouf
shouf
>p
 apieren emoticons
> schoendozen (in alle maten,
vormen en kleuren)
> lijm + s chaar
> watten
> verf + stiften + kleurkrijtjes
> stukjes stof/behangpapier
> glitters
> (interieur)architectuurtijd
schriften
> plukjes mos/kunstgras/vilt
Leeftijd
5+

De LK zal rekening moeten houden met de beperkingen van de locatie, maar kan
anderzijds hier zijn creativiteit ten volle benutten om een geslaagd parcours
samen te stellen.
> slot
Als alle opdrachten uitgevoerd zijn, is het tijd om de spieren (en het hoofd!) te
laten afkoelen.

Tot slot neemt elk kind een paasei in handen. Sluit af met enkele eenvoudige
strekoefeningen van armen, rug en romp waarbij de kinderen tegelijk een of
meer eieren vast blijven houden.
De eieren worden terug verzameld.

OMGEVING & EMOTIE
Kern van de activiteit
De kleuters bewust maken van het bestaan van ruimtelijke structuren,
stedenbouw en (interieur)architectuur én de invloed van onze persoonlijke
smaak, voorkeuren daarop.
Ook de wisselwerking tussen de ruimte, de aankleding van die ruimte en ons
gevoel bij/over/in die ruimte komt in deze lessenreeks aan bod.
Basisprincipes
> attitudevorming
> leren samenwerken
> verantwoordelijkheid leren dragen voor een taak
Vormen van intelligentie
> ruimtelijke, muzische, sociale, logische en persoonlijke intelligentie

1. Mijn (t)huis!
Lesverloop
> inleiding
De LK start met een onderwijsleergesprek aan de hand van een of meer van de
interieurprenten uit Kif kif en shouf shouf. Doel is de leerlingen tot reflecteren
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Duur

1 lesmoment,
ca. 50 minuten

Materiaal

>p
 rentenboek Kif kif en shouf shouf
> 2 papieren emoticons
per kind, eventueel
gepersonaliseerd
> schoendozen (in alle maten, vormen en kleuren)
> lijm +schaar
> watten
> verf + stiften +kleurkrijtjes
> stukjes stof/behangpapier
> glitters
> (interieur)architectuurtijdschriften
> plukjes mos/kunstgras/vilt
> blauwe en rode stiften/kleurpotloden
> (digitaal) fototoestel
> print-/fotopapier
> omgevingsplan buurt school
> afgeprinte foto’s school



Ontwikkelingsdoelen

De kleuters kunnen
1.4 verschillende beelden, technische middelen aanwenden en samen gebruiken om tot
beeldend werk te komen;
1.5 impressies uiten in een persoonlijke, authentieke creatie en plezier scheppen in het
zoeken en vinden.
4.6 De kleuters kunnen met concrete voorbeelden illustreren dat mensen die samenle
ven, zich organiseren via regels waaraan iedereen zich moet houden.
De kleuters kunnen
6.1 openstaan voor nieuwe dingen uit hun omgeving;
6.3 vertrouwen op hun expressiemogelijkheden en durven hun eigen expressiestijl te tonen;
6.4 respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot de eigen en andere
culturen;
6.5 genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in ‘kunstwerken’.

aan te zetten over het feit dat niet iedereen hetzelfde woont, en dat wat mensen
mooi/fijn vinden, van persoon tot persoon kan (én mag!) verschillen.
“Wie woont er hier?”
“Vind je dat mooi?”
“Waarom (wel/niet)?”
“Hoe ziet jullie thuis* eruit?” (*Dit kan ook een appartement zijn, vermijd
waardeoordelen/opbod. Inzet is de registratie van verschillende woonvormen.)
“En je kamer?”
“Wat zou je bij je thuis/aan je eigen kamer veranderen als dat kon?”
“Hoe?”
“Waarom?”
> kern
“Jullie hebben allemaal een schoendoos meegebracht.
Maak een ruimte waar je zelf in zou willen wonen, die jij mooi vindt.
Je mag alles zelf kiezen: kleuren, vormen, materiaal, …”
| 21 |

Elk kind mag vrij zijn of haar schoendoos aankleden met het materiaal dat
voorhanden is.
De LK kijkt toe, kan bijspringen en adviseren op het vlak van uitvoering of
techniek indien nodig of gewenst, maar mag niet sturend tussenkomen, tenzij
op het vlak van techniek om deze aan te leren of te verfijnen.
Doel is elk kind vrij vanuit zijn of haar eigen mogelijkheden muzisch-creatief
uitdrukking te laten geven aan de eigen verbeelding. Sommige kinderen zullen
veel ‘sterker’ zijn in deze opdracht dan andere (herinner je het stukje over
meervoudige intelligentie).
> slot
Alle schoendozen worden van een naam voorzien en in een los verband
tentoongesteld achteraan de klas of op de vensterbank.
De LK overloopt tijdens een klassikale nabespreking samen met de kinderen
kort het geheel van de realisaties.
“Welke kamer vind jij het mooiste?”
“Waarom?”
“In welke kamer zou je niet willen wonen?”
“Waarom?”
Benadruk dat het er niet om gaat wie zijn schoendoos het mooiste aangekleed heeft,
maar het accent ligt op bewustwording: 10 kinderen = 10 verschillende ruimtes.
Ook de bewustwording bij sommigen: “Hier ben ik goed in.” Of bij anderen: “X of
Y heeft zijn idee (veel) beter uitgewerkt dan ik.” De eerste groep zal een zekere
mate van zelfbesef en meer zelfverzekerdheid ontlenen aan deze opdracht dan
hun tegenpolen. Deze laatsten zullen automatisch gaan ‘afkijken’ hoe anderen
gewerkt hebben om zichzelf te kunnen verbeteren.
De leerlingen hebben elk twee papieren emoticons:
en
De eerste leggen ze bij de schoendoosruimte waar ze zelf zouden willen wonen,
die ze mooi vinden. De tweede bij de ruimte die ze helemaal niet mooi vinden.
Ze hoeven ze niet allebei te gebruiken, ze mogen het wel.
De LK benadrukt nogmaals dat ‘mooi’ en ‘lelijk’ geen absolute waardeoordelen
zijn, maar van mens tot mens verschillend zijn.





“Niet iedereen vindt hetzelfde mooi. Dat is duidelijk, en dat hoeft ook helemaal
niet. Iedereen mag zijn eigen huis vanbinnen inrichten zoals ie zelf wil.”
De LK toont herfstprent (P9) in Kif kif en shouf shouf.
“Hier zie je rechts een bouwwerf.”
“Wie werkt er allemaal?”
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“Wat zijn ze aan het doen?”
“Vanbinnen mag je je huis dus inrichten zoals je zelf wil. De gevels en de
constructie van je huis moeten aan bepaalde regels voldoen. Als iedereen daar
zijn zin zou doen, zou het pas een rommeltje worden. Daarom moeten mensen
hun huis laten bouwen door een architect én moeten de gemeente en nog vele
andere diensten (bv. stedenbouw, brandweer, bruggen & wegen, monumenten
& landschappen) zich akkoord verklaren met jouw ideeën.”
“Volgende keer gaan we bij een architect* op bezoek/komt een architect op
bezoek.”
* Dit kan ook een ander bouwgerelateerd beroep zijn, afhankelijk van de
aanwezige diversiteit in de klas.

2. Op bezoek bij de architect/Een architect in onze klas
Duur

1 lesmoment/
leeruitstap van
ca. 75 minuten

Materiaal

>b
 lauwe en rode kleurpotloden/stiften
> ( digitaal) fototoestel
>p
 rint-/fotopapier

Ontwikkelingsdoelen

De kleuters kunnen
1.1 visuele waarneming en beeldend geheugen versterken en vergroten door beeldele
menten te herkennen;
1.3 kleur, vlak, lijn, ritme, vorm en versiering onderscheiden en de ontdekking van beel
delementen verwoorden.
4.1 De kleuters kunnen beroepen en bezigheden van volwassenen die ze kennen, op
een eenvoudige wijze beschrijven.

Lesverloop
> inleiding
De LK verwijst naar de tentoongestelde schoendozen en de verschillende
interieurs.
“Soms vragen mensen ook voor de aankleding van hun huis of voor hun tuin
een architect: een interieurarchitect of een tuinarchitect. Maar meestal is een
architect iemand die als beroep huizen tekent: nieuwbouw of verbouwingen.”
“Vandaag gaan we bij een architect op bezoek/komt er een architect in de klas.
Wie weet er wat een architect allemaal doet?”
De LK maakt afspraken met de klas rond het bezoek.
> kern
De architect komt op bezoek en brengt allerlei materiaal (plannen, grondplannen,
snedes, maquettes, …) mee of de kinderen brengen een bezoek aan het atelier
van een architect, indien dat haalbaar is.
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uitbreiding
In een aparte les kan er op
beroepen worden ingegaan.

De architect vertelt over zijn/haar beroep. Licht een tipje van de sluier op over
het dagelijks leven dat hij of zij leidt.
De kinderen krijgen ook de gelegenheid vragen te stellen.

“We hebben nog al beroepen
in de klas gehad: welke?”

De architect toont de kinderen een of meer (eenvoudige) gevelplannen, bij
voorkeur van verschillende stijlen en periodes, nieuwbouw en verbouwing
en attendeert hen via een vraaggesprek op die diversiteit. Enkele markante
gevelplannen (bv. herenhuis, moskee, kerk, appartementsblok, fermette, …) krijgt
de LK in kopie mee naar school.

“Wat wil dat zeggen ‘een
beroep’, kan iemand mij dat
uitleggen?”
Kleuters mogen antwoorden,
de LK stuurt finaal bij.
“Jullie krijgen allemaal een
prent uit Kif kif en shouf
shouf mee naar huis. Straks
mogen jullie thuis met
mama en/of papa met rode

pen alle beroepen die je op
de prent ziet, omcirkelen en
een nummer erbij schrijven.
Vraag meteen aan mama en
papa om in de kantlijn het
beroep bij het juiste nummer
op te schrijven.”
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De architect deelt kopieën uit van een eenvoudig grondplan en licht dit kort
toe, onderwijl de passage van kamer tot kamer aanduidend met een rode stift.
De ramen duidt hij aan met blauwe stift. De kinderen leren de symbolen voor
deuropening, raam, muur, … kennen.
De kinderen krijgen per groepje van 3 een rood en een blauw potlood. Een
iemand is telkens de leider, een ander verslaggever, een ander tekenaar. Samen
dienen ze te overleggen. In rood duiden ze op het grondplan aan hoe de passage
verloopt. In blauw markeren ze de ramen.

De LK of de architect vraagt via een vraaggesprek feedback aan de kinderen.
De verslaggevers antwoorden. De architect laat opnieuw zijn plan met de
markeringen in rood en blauw zien en de kinderen kunnen hun plan met dat van
hem vergelijken. De architect licht toe welke logica achter de circulatiezones,
constructies, logische opeenvolging van ruimtes schuilt.

Tijdens de volgende les kan er
worden ingegaan op vragen
als: welke beroepen hebben
jullie gevonden, welke soorten beroepen zijn er, wat wil
je zelf graag worden als je
groot bent, enzoverder.

>slot
Tijdens een klassikaal nagesprek gaat de LK samen met de kleuters in op enkele
bijzonderheden van het bezoek én van het beroep.

EXTRA
De LK en de klas gaan te voet
op uitstap naar de directe
omgeving van de school. De LK
en de kleuters nemen samen
foto’s van opvallende, of net
heel voor de hand liggende
elementen uit de omgeving
(bv. kerk, tramlijn, supermarkt,
zone 30-bord, kiss & ride,
school zelf, invalswegen,
pleintje, …).

3. Onze gemeente
Lesverloop
> inleiding
De LK start met een onderwijsleergesprek over het bezoek aan de architect.
“We hebben het vorige keer over het beroep van architect gehad. Wie kan mij
vertellen wat een architect doet?”
De LK toont de kleuters de foto’s van de schoolomgeving. Vraag enkele kinderen
om wat meer uitleg: welk gebouw is dit?, waar staat het?, wat vind je ervan?, …
“Vandaag gaan we kijken hoe alle huizen samen een dorp, een stad of een
gemeente vormen.”

Duur

2 lesmomenten
van ca. 50
minuten

Ontwikkelingsdoelen

Materiaal

> omgevingsplan buurt school
> afgeprinte foto’s buurt school
> teken-, knutsel-, collagegerief

De kleuters kunnen
1.1 visuele waarneming en beeldend geheugen versterken en vergroten door beeldele
menten te herkennen;
1.5 impressies uiten in een persoonlijke, authentieke creatie en plezier scheppen in het
zoeken en vinden.
6.9 De kleuters kunnen verschillen in landschappen en omgevingen, door mensen inge
richt, verwoorden.

> kern
De LK toont een groot, zelf nagetekend vereenvoudigd grondplan van de buurt
rond de school. Dit ligt uitgespreid op een tafel in de klas of verschillende delen
liggen over verschillende tafels verspreid.
De kleuters gaan nu in groepen aan de slag. De groepen worden verdeeld per

strook van het omgevingsplan (bv. links, midden, rechts, …), afhankelijk van het
aantal kinderen in de klas. Elke groep kent enkele rollen als leider, verslaggever,
materiaalverantwoordelijke, …
De kleuters verwerken nu in gezamenlijk overleg en onder de leiding van één
kleuter de foto’s in een collage van het omgevingsplan zodat visueel meteen
duidelijk wordt hoeveel verschillende gebouwen en plekken er zijn.
Zorg zelf voor foto’s van ‘algemene’ plekken, bv. industriezone, marktplein, park,
veld, tankstation, kruidenier, grootwarenhuis, … zodat deze zeker niet ontbreken
in het geheel.
Deze opdracht kan over één of meer lesmomenten worden gespreid, al of niet via
de methodiek van hoekenwerk. De rol van de LK is bij uitstek die van observator
(hoe vervult de kleuter de toegewezen rol?) en mediator; je komt enkel tussen
waar gevraagd, nodig of om technieken te helpen aanleren of verfijnen.
> slot
Het omgevingsplan wordt collectief besproken.
“Wat is er goed/minder goed?”
“Wat ontbreekt er?”
Toon je appreciatie voor het werk van de kleuters, leer hen ook hun oordeel
formuleren en uiten.
Ook de groepswerking komt aan bod: verliep die vlot, waarom wel/niet, wat kon
beter? Kleuters leren zo positief kritisch te staan tegenover hun eigen prestaties/
inbreng en die van anderen.
De kinderen krijgen als opdracht opnieuw een schoendoos van thuis mee te
brengen.
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4. Onze woondoos
Lesverloop
> inleiding
De LK start met een onderwijsleergesprek, refererend naar de vorige lessen rond
dit thema.
> kern
De kleuters gaan nu per twee aan de slag met één schoendoos om daar een
woonruimte van te maken. Deze oefening is dezelfde als in de eerste les, met
drie belangrijke verschillen:
(1) de leerlingen hebben door het werk van anderen af te kijken inzicht gekregen
in hun eigen vaardigheid terzake of het gebrek daaraan en hebben daarvan
bijgeleerd;
(2) de leerlingen richten niet meer hun eigen ideale ruimte in, maar werken per
twee en zullen noodgedwongen compromissen moeten sluiten – smaken

verschillen immers;
(3) de woondozen worden niet meer los van elkaar tentoongesteld maar in een
geordend en gestapeld groepsverband.

Als alle dozen ingericht zijn – de afwerking kan via hoekenwerk en gespreid
over één of meer lesmomenten – brengt de LK het eerste gesprek over wonen
in herinnering.
“Wat hebben jullie allemaal geleerd over bouwen en wonen?”
“Welke woondoos vind je de mooiste: de eerste of deze? Waarom?”...
De LK verwijst naar het omgevingsplan van de school en de manier waarop huizen
geschakeld staan tot een straat, een wijk, een dorp, een gemeente, een stad, …
“Wij gaan nu hetzelfde doen met onze woondozen. We gaan ze schakelen tot
een woonbuurt.”
In onderling overleg mogen de kleuters bediscussiëren op welke manier er een
woonblok of woonbuurt geschakeld kan worden met de dozen. Wie iets wil
zeggen, steekt zijn hand op, de andere kinderen zijn stil en luisteren.
De dozen kunnen als woonblok in metselachtige verbanden bovenop elkaar
gestapeld worden, maar kunnen samen ook een straat of buurt vormen. In dat
laatste geval is het een leuk idee om het deksel van de doos te bekleden met
prints van gevels (meegekregen van de architect of afgeprint van internet, uit
boeken), die de kinderen zelf mogen inkleuren, zo netjes mogelijk binnen de
lijntjes (bv. een blauwe deur en blauwe raamkozijnen, een witte dakrandlijst, een
bruine baksteen, …). De kinderen mogen zelf een gevel kiezen uit de verschillende
soorten gevels. Via lotjetrekking wordt bepaald welke doos boven of naast een
andere komt te staan.
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Duur

1 lestijd van ca.
50 minuten

Ontwikkelingsdoelen

Materiaal

> schoendozen (in alle maten, vormen en kleuren)
> lijm + schaar
> watten
> verf
> stiften + wasco’s
> stukjes stof/behangpapier
> glitters
> (interieur)architectuurtijdschriften
> plukjes mos/kunstgras/vilt

De kleuters kunnen
1.4 verschillende beelden, technische middelen aanwenden en samen gebruiken om tot
beeldend werk te komen;
1.5 impressies uiten in een persoonlijke, authentieke creatie en plezier scheppen in het
zoeken en vinden.
De kleuters kunnen
6.1 openstaan voor nieuwe dingen uit hun omgeving;
6.3 vertrouwen op hun expressiemogelijkheden en durven hun eigen expressiestijl te
tonen;
6.4 respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot de eigen en andere
culturen;
6.5 genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in ‘kunst
werken’.

> slot
De dozen kunnen aan het raam geplaatst worden zodat er optisch een rij gevels
te zien is. Er kan ook worden gedacht aan een tentoonstelling in een meer
centrale ruimte van de school, in de plaatselijke bibliotheek, het cultuurcentrum,
het gemeentehuis, …
De LK sluit de les(senreeks) af met een klassikale naverwerking.
Wat hebben de kleuters geleerd?
Wat gebeurt er als je willekeurig (= lotjetrekking) gevels naast elkaar plaatst?
Is dat altijd even mooi?
De LK verwijst opnieuw naar maatschappelijk belang (veiligheid, esthetiek, nut, …)
van normen en regels voor bouwen en wonen.
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4.3. suggesties voor hoekenwerk in de klas

Het prentenboek leent zich zeker ook om het hoekenwerk in de klas verder te
ontwikkelen.
We geven graag enkele mogelijkheden om met Kif kif en shouf shouf in het
hoekenwerk aan de slag te gaan. We weten echter uit ervaring dat leerkrachten
kleuteronderwijs over voldoende creativiteit en competentie beschikken om op
maat van hun klas eigen activiteiten uit te werken.
Onthaal
> Laat de rode ballon regelmatig als klaspop aan bod komen op een vast
moment. Je kunt dit ook doen tijdens het kringmoment. Dat kan één keer
in de week zijn, waarbij de ballon telkens het weekthema inleidt met de
kinderen. Of één keer in de maand, waarbij de ballon de kinderen attent
maakt op ontwikkelingen en gebeurtenissen in hun omgeving (bijvoorbeeld
natuur en seizoenen). Eventueel kun je zelfs de ballon laten fungeren als
‘gespreksvoorwerp’: de kleuter die de ballon vastheeft, mag iets aan de groep
vertellen waarbij de andere kleuters stil zijn en luisteren.
Bouwhoek
> Voorzie een gelamineerde plaat waarop de bouwwerf te zien is. Leg er blokjes
bij en vraag de kleuters om de prent na te bouwen. Je kunt dit ook doen met
andere gebouwen uit de prenten. Aanvullend kun je ook een puzzel maken
van diverse gebouwen uit de platen.
> In het geval van gedeelde functie als autohoek kunnen ook de scènes i.v.m.
het ongeluk of de trouwscène nagespeeld worden.
Taalhoek
> Voorzie enkele gedetailleerde prenten met daaronder telkens het woord dat
bij de prent past. Laat de kleuters dit woord naschrijven of naleggen met
letterkaarten. Neem korte woorden, met maximum twee lettergrepen. Neem
prenten die herkenbaar en laagdrempelig genoeg zijn voor de kleuters.
 P2: ster, ijs, glas, man, boom, maan, auto, vuurwerk
 P3: bed, bad, baby, kus, kat, badkamer, stoel, tafel, mama, papa
 P4: elf, klas, trein, boek, neus, bloem, poort, school
 P5: ei, bus, pet, juf, jas, oma, haas, verf, nest, pijl, graf, hart
 P6: vis, kers, kerk, trouw, moskee, tempel, appel, water
 P7: pak, pet, kip, hoed, taart, eten, slinger, snoep, feest
 P8: blad, ballon, kever, wind
 P9: poes, peer, herfst, kraan, pompoen, paraplu
 P10: papfles, piano, hond, rond, eten, nacht, muziek
 P11: man, ski, kerst, baard, sneeuw, koud, boos, bang
 P12: blij, kaart, geel, rood, pijn, camera, schaap, slinger
 P13: trap, drie, groen, hond, poes, veel, hoog, ballon
> Je kunt ook opdrachtkaarten voorzien waarop kleuters de schrijfpatronen
kunnen oefenen. Als deze gelamineerd zijn, kunnen kleuters er met afwasbare
stiften op schrijven.
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Leeshoek
> Leg het prentenboek en verwante prentenboeken in de leeshoek. Probeer om
tijdens een themaweek enkele boeken zo onder de aandacht te brengen. Je
kunt het prentenboek van Kif kif en shouf shouf ook aanbieden met enkele
attributen om de nieuwsgierigheid te bevorderen: een rode ballon, een oud
fototoestel, een kat- en een hondknuffel.
> Je kunt dit nog aanvullen met mapjes die de kinderen zelf maken. Het
voorblad is dan telkens een pagina uit het boek. Kleuters zoeken vervolgens
in tijdschriften afbeeldingen die bij de prent van Kif kif en shouf shouf passen.
Ook tekeningen e.d. komen erin. Voorzie zelf ook wat tijd om er reacties
van de kinderen bij te schrijven. Als de ballon op bezoek komt, kunnen de
zelfgemaakte mapjes erbij gehaald worden.
Verkleedhoek
> Je kunt een Kif kif en shouf shouf-tas maken met daarin kledij en attributen
uit bepaalde platen naargelang het thema dat je in de klas behandelt. De
inhoud kan evolueren naargelang de thema’s die in de klas aan bod komen.
Als vaste attributen kun je er een oud fototoestel insteken, een ballon,
vingerpopjes van hond en kat. Als thema-attributen kun je bijvoorbeeld

denken aan: kostuums van elfje, konijn, ridder (carnaval), luier, babykleertjes,
geboortekaartje (nieuw leven), foto’s van een feesttafel, feesthoedje (feesten
en rituelen).

Dramahoek
> Voorzie enkele gelamineerde platen in de hoek met handpoppen of
vingerpoppen (van kat en hond, een meisje, ballon, …) en enkele kleine
attributen (cadeautje, auto’s, petjes, …) om de platen te laten uitbeelden door
de kleuters.

Een uitgewerkt associatiespel over de seizoenen, een domino en een
memory die je in het hoekenwerk aan bod kunt laten komen, vind je in de
bijlage of kun je in kleur downloaden van http://kkss.faronet.be
of www.canoncultuurcel.be.
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4.4. Methodieken voor ouderparticipatie

Het prentenboek Kif kif en shouf shouf kun je als aanleiding gebruiken voor
het stimuleren van de ouderparticipatie. Elke school of klas kan natuurlijk
vertrekken van de eigen methodieken die gangbaar zijn in de schoolpraktijk.
Reeds aanwezige methodieken kunnen met dit boekje eventueel nog versterkt
worden. Toch willen we er hier nog enkele meegeven: de verteltas, een heen-enweerboekje en het fotoalbum.

VERTELTASSEN

Wat is een verteltas?
Een verteltas is een stoffen tas met als inhoud een prentenboek, spelletjes en
attributen bij het boek. De bedoeling is om ouders en kinderen samen aan te
zetten tot interactie en om thema’s op school ook onder de aandacht van de
ouders te brengen. Een verteltas stimuleert het plezier van voorlezen en de
samenwerking tussen ouders en kinderen.
De inhoud van de tas helpt kinderen om ideeën en gevoelens te verkennen en
mondelinge, organisatorische en sociale vaardigheden te ontwikkelen. De inhoud
van een verteltas kan er verder op gericht zijn om taal, rekenvaardigheden of
wereldoriëntatie te bevorderen. Verteltassen zijn eenvoudig te gebruiken, ook
voor ouders met beperkte lees- en spreekvaardigheden in het Nederlands.
Een verteltas bestaat uit:
- Een stevige stoffen tas
De tas kan door verschillende kleuters na elkaar mee naar huis worden genomen.
- Een prentenboek
Het gebruik van het prentenboek stimuleert de voorleescultuur en is het
verdere uitgangspunt voor spelletjes.
-	Attributen
Attributen brengen de inhoud van het prentenboek tot leven en maken het
spannend voor de kinderen. Dat kunnen knuffels, kledij, enz. zijn.
- Spelletjes
De spelletjes die visueel gebaseerd zijn op het prentenboek stimuleren
spelenderwijs de interactie met de ouders en de diverse vaardigheden van
de kleuters.
Een verteltas wordt idealiter samengesteld door leerkrachten en ouders samen,
zodat ouders zich betrokken voelen, trots zijn op het resultaat en dit ook kunnen
uitstralen naar andere ouders en vooral … naar hun kind(eren) toe.
Belangrijk is dat deze methode school en thuis dichter bij elkaar brengt. Ouders
leren op een plezierige wijze de bezigheden op school kennen en inpassen in
hun thuiscultuur. Ze dragen bij aan de ontplooiing van hun kinderen en de talige
interactie, ook bij ouders die hier anders minder toe geneigd zijn. Bovendien laat
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het prentenboek toe dat thuis de thuistaal gebruikt wordt om te vertellen en
in school het Nederlands. Het signaal is dat beide talen evenwaardig zijn en
hun terechte plaats hebben in het leven van de kleuter. Ook ouders die minder
vertrouwd zijn met de schoolcultuur of die wantrouwig staan tegenover
de mogelijke dominantie van het Nederlands ten opzichte van hun eigen
taal en cultuur, boezemt deze methodiek vertrouwen in en verlaagt het de
instapdrempel.
De verteltas hoeft niet enkel bij de kinderen thuis te worden gebruikt. Hij is
ook inzetbaar op klasniveau, bij klas- of schooloverschrijdend werken waarbij
leerlingen van een hogeschool of secundair onderwijs met de kinderen van een
kleuterklas werken, individueel of als onderdeel van zorg- en GOK-begeleiding.
In het handboek Verteltassen van de Stichting Nederlands Kenniscentrum
Verteltassen vind je deze methodiek gedetailleerd in beschreven.

Een verteltas van Kif kif en shouf shouf

De tas
Neem een stevige stoffen tas die je eventueel zelf maakt, en versier deze
met een prent uit het boek. Je kunt dit doen door een print erop te strijken,
met behulp van stukjes stof een tekening te vormen, met textielverf en
textielstiften, met borduursels, enz. Je kunt hier bijvoorbeeld de cover van
het boek voor nemen. Je hoeft dit niet in scannen. Je kunt het ook digitaal
downloaden van de websites van CANON Cultuurcel en FARO.
Een laagdrempelige brief
Stop een brief in de tas waarin de uitleg van de verteltas staat. In deze brief
schrijf je wat er in de tas zit, wat je met de inhoud kunt doen en wat je na
gebruik ervan kunt doen. Zo kun je er een schriftje bij stoppen om de kinderen
als verwerking een tekening te laten maken of een foto als aanvulling in te
kleven. Als je via de spelletjes inzoomt op een familiegebeuren in het boek, kun
je vragen om een familiefoto in de tas te stoppen. Voorzie in het schriftje ook
een plaats waarin ouders over hun ervaring met de tas kunnen schrijven.
Het prentenboek
Stop het prentenboek Kif kif en shouf shouf in de tas.
De attributen
Zowel de attributen als de spelletjes kun je zelf kiezen. Wil je de verteltas van
Kif kif en shouf shouf inkleden met attributen van het hele boek, dan kun je
bijvoorbeeld denken aan een knuffel van een hond en kat, een ballon, een
oude camera of een geknutselde camera, een cadeautje, enz.
Wil je de verteltas eerder thematisch inkleden, bijvoorbeeld ‘feesten’, dan kun
je kiezen voor andere of extra attributen: het cadeautje, een clownsneus, een
feesthoedje of verjaardagskroon, een deftig strikje, een geboortekaartje, enz.
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De spelletjes
Ook bij de spelletjes kun je kiezen om ze te baseren op tekeningen uit het
boek of om het eerder thematisch aan te pakken. Stop de benodigdheden
voor elk spelletje in een apart zakje.

> Rekenspelletjes:
		 Maak een domino van ballonnen. Varieer in aantal ballonnen op de kaartjes.
> Taalspelletjes:
		Maak een memory van details uit het boek. Schrijf op de achterkant de
woorden in het Nederlands.
		Je kunt een associatiespel maken van beroepen. Maak dan prentjes van de
verschillende beroepen in het boekje en maak prentjes van attributen van
deze mensen.
		Je kunt ook spelletjes van tegenstellingen maken: een kaartje waarop de
ballon veraf is en eentje van dichtbij. Doe dit bijvoorbeeld ook met de hond
en de kat. Je kunt ook kaartjes maken van groot en klein.
> Omgeving (seizoenen):
		Maak een spelletje gebaseerd op prenten die met de veranderingen in
de omgeving te maken hebben. Maak kaartjes met tekeningen van de
winter (sneeuwman, skiën, schaatsen) , de lente (bloemetjes, frisse kledij,
vogeltjes), de zomer (bikini, fruit, felle zon) en de herfst (vallende blaadjes,
paddenstoelen, trekvogels). Laat de kinderen de kaartjes per seizoen
groeperen.
> Puzzels:
		Print een prent uit het boek. Knip deze in stukken en lamineer deze.
Kinderen en hun ouders maken samen de puzzel. Op de achterkant kun je
telkens 1 woord schrijven van iets dat je op dat stukje ziet.

Opgelet
Als bijlage vind je een reeds uitgewerkte domino, memory en associatiespel
over de seizoenen.
Je kunt deze ook in kleur downloaden van http://kkss.faronet.be of
www.canoncultuurcel.be.
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Kleuterscholen maken vaak gebruik van een heen-en-weerschriftje of -kaftje
waarin mededelingen over het schoolgebeuren worden gecommuniceerd aan
de ouders en waarin de ouders ook berichtjes over hun kind kunnen schrijven.
Je kunt van dit handig middel gebruikmaken om een nieuw thema uit het
prentenboek te signaleren of om de ouders om input te vragen.

Het heen-en-weerschriftje en Kif kif en shouf shouf

Werk je met weekthema’s, dan kun je via een boodschap de ouders vragen om
iets mee te geven met hun kinderen, bijvoorbeeld een familiefoto wanneer je
wilt werken over familie, of een foto van de kinderen als baby als je wilt werken
rond geboorte. Op deze manier heb je materiaal uit de thuiscontext in de klas
die de verwerking van de tekeningen uit het boek stimuleren vanuit de eigen
leefwereld van de kleuters.

HEEN-ENWEERSCHRIFTJE

Je kunt nog een stap verder gaan dan enkel het uitwisselen van boodschappen
of vragen. Je kunt voor elk kind een schriftje voorzien waarin kinderen zelf
een aantal gebeurtenissen weergeven. Dit schriftje gaat mee in de schooltas
waardoor ouders de ontwikkeling en de bezigheden van hun kind kunnen
volgen. Wat kunnen kinderen zoal in zo’n schriftje zetten: een tekening van elk
nieuw seizoen en van zichzelf, een foto van de kinderen in de klas bij het werken
rond een thema, emoties op gezichtjes (wanneer je werkt rond emoties of
wanneer een kind zich verdrietig of boos voelt), een ingekleurde tekening die
bij het weekthema hoort (bij carnaval kun je tekeningen geven van een clown,
slingers, ballonnen, …).
Heel veel kleuterklasjes hebben een fotoalbum dat circuleert tussen de klas en
thuis. Aan ouders wordt gevraagd om er enkele foto’s in te kleven van allerlei
gebeurtenissen uit het leven van de kleuters. Het fotoalbum krijgt dan een
plaats in de fotohoek en reist vervolgens mee met de volgende kleuter.

Fotoalbum en Kif kif en shouf shouf

Je kunt van deze methode gebruikmaken om gericht visuele informatie te
verzamelen in verband met een thema uit het prentenboek. Dit kun je dan
gebruiken om met de kleuters hun eigen foto’s te verwerken na een inleiding
uit het prentenboek.

FOTOALBUM of
FOTOHOEK
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5. bijlagen

Opgelet
Je kunt deze spelen ook in
kleur downloaden van

http://kkss.faronet.be of
www.canoncultuurcel.be.

Als bijlage vind je achtereenvolgens:

5.1. Kopieerbladen

In deze bijlage krijg je een reeds uitgewerkt associatiespel over de seizoenen,
een memory en een domino.

5.2. Een beschrijving van alle prenten

De beschrijving per plaat start telkens met een korte samenvatting en geeft de
parallelle verhaallijnen weer. Vervolgens worden per prent de acties per thema
opgelijst.
Deze beschrijving kan benut worden indien je als leerkracht telkens een bepaalde
prent wilt gebruiken.

5.3. Een beschrijving van alle acties

Deze bijlage somt alle acties alfabetisch op en geeft telkens een verwijzing naar
een mogelijk bijbehorend thema.
Deze opsomming kan worden gebruikt indien je als leerkracht wilt inspelen
op een gebeurtenis van de dag (regen, sneeuw, een geboorte, plagen of pesten
in de klas, …). Meteen krijg je een verwijzing naar een thema uit dit didactisch
pakket.

5.4. Een beschrijving van alle thema’s

Deze bijlage vat alle acties uit het prentenboek samen volgens thema.
Indien je als leerkracht wilt werken met een bepaald thema, dan kun je deze
bijlage gebruiken om alle acties uit de diverse platen die bij het thema horen,
met de kleuters te bekijken.
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5.1. Kopieerbladen

Associatiespel
Dit spel kun je spelen met 5 kleuters tegelijkertijd. Laat de kinderen de kaartjes
per seizoen groeperen.
Je kunt dit spel ook in kleur downloaden van http://kkss.faronet.be of
www.canoncultuurcel.be.
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Domino

Deze Domino kun je spelen met 5 kleuters tegelijkertijd.

Je kunt dit spel ook in kleur downloaden van http://kkss.faronet.be of
www.canoncultuurcel.be.
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Memory

Deze Memory kun je spelen met 5 kleuters tegelijkertijd.

Je kunt dit spel ook in kleur downloaden van http://kkss.faronet.be of
www.canoncultuurcel.be.

| 39 |

5.2. Overzicht van de platen met bijbehorende thema’s en acties

C1 cover

Parallelle verhaallijnen:
- De ballon fotografeert
de menigte.
- De kat plaagt de hond.
- De man met baby en
de vrouw lopen achter
de hond aan.
- Twee deugnieten zijn
iets van plan.
- Het meisje met het
geschenk loopt mee.

Parallelle verhaallijnen:
- De rode ballon is
nieuwsgierig. De andere
ballonnen slapen.
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De figuren uit de platen komen al een keer samen op de cover: de ballon fotografeert
de gebeurtenissen, de kat plaagt de hond, het meisje met het geschenk loopt
ergens heen, het koppeltje met de baby loopt vooraan, de twee deugnieten lijken
iets van plan.
Beroepen en bezigheden
Slager
Eetcultuur
Slager
Hotdog
Feesten en rituelen
Geschenk
	Panje: een feestelijk Afrikaans
gewaad.
Geboorte
Gevoelens en emoties
	De kat vliegt aan het ballontouw door
de lucht en plaagt de hond met een
lekkernij.
Mama kijkt verschrikt en probeert de baby te vangen.
Het meisje met het geschenk loopt vrolijk mee.
Twee deugnieten in de stoet gevenelkaar een hand en lijken iets van plan.
Een slager loopt boos achter de kat aan die een bot heeft gestolen.
Kledij
	In de menigte loopt ook een vrouw met een feestelijke panje (een Afrikaans
gewaad). Andere mensen dragen alledaagse kledij (een jeansbroek, een
hemd, een hoofddoek, een short, een schort).
Kunst en fantasie:
Een rode ballon vliegt in de lucht. De kledij van de menigte is kleurrijk.
Sport en spel
De menigte holt achter het geschenk en de hond.
De hond tracht de lekkernij te vangen maar sleurt daardoor de man mee.
Papa holt achter de hond aan met zijn baby in de armen.
Techniek (vormen, kleuren, lijnen, mediatechnieken, …)
Camera van de ballon
Contouren van de huizen in de stad.
Zintuigen
Horen: Gejoel en geroep van de mensen.
		
Blaffen van de hond.
		
Klikken van de camera.
Ruiken: De geur van de hotdog met het botje voor de hond.

P1 Voorscène met slapende
ballonnen
De plaat toont dat er één ballon is die zich onderscheidt van de andere: het is de
nieuwsgierige rode ballon.

Gevoelens en emoties:
	Eén klein rood ballonnetje is wakker en hoort iets.
Nieuwsgierig gaat het kijken.
Techniek:
	Ballonnen in alle vormen, maten en kleuren
hangen lekker te slapen.

P2 Nachtelijk feestdecor met
vuurwerk

De plaat toont een nachtelijk feestdecor, het is de nacht van oud naar nieuw. Buiten
is het donker en koud, getuige de warme kledij van enkele feestgangers en de sneeuw
op straat. De maan en sterren staan helder aan de hemel. Het is winter.
Beroepen en bezigheden
Politieman
Journalist met camera.
Communiceren
Twee mensen spreken gebarentaal met elkaar.
	Twee vrouwen wensen elkaar een gelukkig Nieuwjaar en klinken met hun glazen.
Eetcultuur
Een döner-kebabeetzaak is verlicht.
Feesten
	Twee vrouwen zijn feestelijk gekleed en klinken met glazen.
	Op verschillende plaatsen zie je een kerstboom: een hele grote buiten en een
kleine in de kamer van de vrouw met de Afrikaanse panje.
Op de achtergrond is vuurwerk te zien.
Gevoelens en emoties
Een sneeuwman danst vrolijk.
Alle mensen zien er vrolijk uit.
De andere ballonnen kijken verbaasd, moe, verdrietig of boos of slapen.
Gezondheid
Twee dronkenlappen slingeren met een fles in de handen door de straat.
Niet iedereen is warm gekleed op deze winternacht.
Kledij
Twee vrouwen zijn feestelijk gekleed en klinken met glazen.
Kunst en fantasie
Een koe staat bij de schaatspiste.
Natuur
Een koe staat op straat.
De maan en de sterren staan helder aan de hemel.
Sneeuw in de straat, een sneeuwman.
De hond en de kat zitten bang op het huis.
Een politieman zit op zijn paard.
Omgeving (architectuur, binnenhuisinrichting…)
	Buiten: v erschillende gebouwen zijn zichtbaar:
huizen met verschillende daken en een kerk.
Het is erg druk buiten. Er is vuurwerk. Er
hangt een adventskrans op de deur.
Seizoen: winter
Sneeuwman
Warme kledij
Sneeuw
Schaatspiste
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Parallelle verhaallijnen:
- De rode ballon kijkt
verwonderd. Hij heeft een
camera bij.
- De hond en de kat zijn
bang van het vuurwerk, de
kat loert door één oog en
de hond bedekt zijn oren.
- Een man valt op het ijs, een
vrouw snelt toe om hem op
te vangen.
- Twee deugnieten zitten op
een dak met vuurpijltjes in
de handen.
- Het meisje met het
geschenk rent naar buiten.

Sport en spel
Iemand met een muts en sjaal schaatst.
Twee kinderen vragen aan hun vader om te mogen schaatsen.
De jongen die gebarentaal spreekt, heeft een slee bij.
Een sneeuwman maken.
De sneeuwman danst.
Techniek (vormen, kleuren, lijnen, mediatechnieken, …)
Verschillende kleuren en vormen van het vuurwerk.
De ballon met de fotocamera.
Een man met een filmcamera filmt het vuurwerk.
Verkeerscamera aan de verkeerslichten.
Tijd (dag/nacht, tijdsindeling)
Middernacht, de overgang van 31/12 naar 01/01.
Het is donker buiten, de maan en de sterren zijn zichtbaar.
Aan de kerktoren hangt een klok.
Veiligheid en verkeer
Een politieman zit op een paard.
Een man met een camera filmt of fotografeert het vuurwerk.
Een veiligheidscamera hangt aan de verkeerslichten.
Vervoer
Een auto trekt een woonwagen voort.
Schaatsen
Slee
Weer
	Het weer lijkt koud want sommigen dragen een jas, muts of sjaal. Bovendien
staat er een sneeuwman. Er is ook een schaatsbaan.
Zintuigen
	Horen: geluid van vuurwerk, zatte mensen, klinken van glazen, gejank van kat
en hond, rijden van de auto
Proeven: van feestelijke drankjes
Ruiken: de geur uit een schoorsteen
Voelen: ijs en sneeuw

P3 decor met badkamer, slaapkamer,
ontbijt en aan rechterzijde mensen
die elkaar ontmoeten
Het is de vroege ochtend van 1 januari. Het leven ’s morgens komt op gang.
Mensen wensen elkaar op straat een gelukkig Nieuwjaar. Het is nog koud, maar
de zon schijnt flauwtjes. Een sneeuwman smelt.

Beroepen en bezigheden
	Vuilnisophalers
	President Obama op voorpagina krant
communiceren
	Aan de ontbijttafel speelt een meisje met haar gsm.
	Mensen zoenen elkaar of geven een hand.
Eetcultuur
	Op de ontbijttafel staat een papfles, eten op borden.
	In de keuken zie je een pan op het tablet en de kookvuren.
	Een man leest een krant aan de ontbijttafel.
	Een meisje eet boterhammen.
Feesten en rituelen
	Een kindje leest onder een raam zijn nieuwjaarsbrief.
	Op de achtergrond vliegt een Chinese draak weg.
	Het is 1 januari ’s ochtends. Mensen wensen elkaar een gelukkig Nieuwjaar..
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Gevoelens en emoties
	Mensen begroeten elkaar hartelijk.
	De baby schrikt van krant die opengaat
	De kat plaagt de hond met een bot aan een touw.
Gezondheid
	Buiten passeert de vuilkar. Twee mannen laden de
vuilcontainers in de wagen.
	In de badkamer poetst een kindje zijn tanden. Hij
heeft zijn pyama nog aan. Hij moet op een trapje
staan want kan anders niet aan de lavabo.
	Mensen zijn lekker warm aangekleed.
Kledij
	Mensen zien er allemaal anders uit: krullen, warrig, gekamd haar, de baby heeft
geen haar, korte, lange haren, blonde, zwarte haren, … De vader draagt een bril,
mensen hebben verschillende huidtypes. Mensen dragen diverse kledij.
	Het tutje van het kindje ligt op de grond.
Media
	Op de voorpagina van de krant staat president Obama van de VSA. Op de
achterkant ex-president Bush.
	Zonnepanelen op een dak.
Kunst en fantasie
	Op de slaapkamer hangt een groot portret van een man met een snor.
	Een draak vliegt door de lucht.
Natuur
	De bomen zijn nog kaal.
Omgeving (architectuur, binnenhuisinrichting…)
	Binnen: In de keuken hangt een kalender, aan de kapstok hangen jassen, op de
grond staan schoenen. Diverse decoratie in huis: tegels, gordijnen. Aan het
slaapkamerraam hangen gordijnen, er staat een cactus voor het raam. Op
het bad staat een plastic eendje. De badkamer heeft felblauwe tegels.
	Buiten: Zonnepanelen op een dak. Huizen.
Seizoen: winter
	Smeltende sneeuw en sneeuwman.
	Sjaal
	Muts
Sport en spel
	Met de gsm spelen.
	In bomen klimmen.
Techniek (vormen, kleuren, lijnen, mediatechnieken…)
	Diverse vormen van versiering: badkamer- en keukentegels, gordijnen.
Tijd (dag/nacht, tijdsindeling)
	1 januari ’s ochtends.
	Een vrouw maakt het bed op.
	Een kind poetst zijn tanden in de badkamer
	In de keuken wordt ontbeten.
Vervoer
	Een bord duidt de metro halt aan.
	Een vrouw in een rolstoel en een man brengen wensen over.
	Vuilkar.
Weer
	koud, fletse zon Het is buiten koud, mensen hebben jassen aan, dragen een sjaal,
een pet … Het weer is koud maar de zon schijnt flauwtjes: de sneeuwman smelt.
Zintuigen
	Horen: d
 e baby schrikt van de krant, piepen van gsm, zoenen, twee vogels fluiten
naar elkaar vanop de vensterbank. Het geluid van de vuilniswagen.
	Proeven: de smaak van tandpasta.
	Ruiken: de geur van het vuilnis, van het ontbijt, van tandpasta.
	Voelen: sneeuw, water.

Parallelle verhaallijnen:
- De kat zit in een boom en
plaagt de hond met een
bot aan een touwtje die
het probeert te vangen.
- De rode ballon zoent een
mevrouw.
- De man met de schaatsen
schudt de hand van de
vrouw.
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P4 Carnaval op school

Parallelle verhaallijnen:
- De kat verkleed als de
gelaarsde kat prikt met een
degen de hond die verkleed
is als superhond-man.
- De man staat aan het raam
met een bos bloemen achter
de rug en doet teken aan
de vrouw dat het tijd is. De
vrouw glimlacht naar hem.
- De twee deugnieten lezen
in boeken, onder andere in
een doe-het-zelf-boek ‘hoe
maak ik een bommetje’.
- Het meisje is dit keer
verkleed als een geschenk.
- De ballon geeft de bloemen
water.
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De plaat toont een dag op school in het teken van carnaval. Het is bovendien 14
februari, Valentijn. Het weer is zacht.
Beroepen en bezigheden
	Kleuterleraar, schooldirecteur, huisvrouw
Feesten en rituelen
	Verschillende kinderen zijn verkleed: als geschenk, een konijn, een elf, een
clown, batman.
	De man heeft bloemen bij voor de juf.
	14 februari: Valentijn.
Gevoelens en emoties
	Kinderen lachen, de directeur kijkt nors.
	De directeur staat aan de schoolpoort en kijkt nors op
zijn horloge.
	De kat kijkt treiterig naar de hond die schrikt.
	De kinderen zijn vrolijk.
Kledij
	Kinderen zijn verkleed.
	Man is alledaags gekleed, de directeur draagt een
kostuum.
Natuur
	Sneeuwklokjes, krokussen, bomen met ontluikende
blaadjes De bomen krijgen blaadjes, de eerste
bloemetjes schieten op.
	Eén kindje geeft bloemen water, de andere bekijkt ze. De ballon geeft
eveneens een gieter vast.
Omgeving (architectuur, binnenhuisinrichting…)
	Binnen: In één van de klasjes hangt een kapstok met symbooltjes op. Een
kindje speelt met een trein, en andere heeft een zonnebril op. Eén van
de deugnieten leest in een boek over een kikkerkoning. Verschillende
soorten behang in de klasjes.
	Buiten: Op de achtergrond staat een standbeeld. Een moeder met een baby
in een buggy wuift aan de schoolpoort naar een kindje op school.
Rondom de school staat een hek.
Seizoen
	Late winter, bloemen ontluiken, bomen krijgen blaadjes.
Sport en spel
	Spelen met een trein, boeken lezen, verkleden en schminken
Techniek (vormen, kleuren, lijnen, mediatechnieken…)
	Vormen en kleuren van het behang.
Tijd (dag/nacht, indeling)
	Overdag
	Het is de periode van carnaval.
	De kalender toont 14 februari, het is dus ook Valentijn.
	In de klas hangt een klok.
Veiligheid
	Aan de schooldeur hangt een reglement.
Vervoer
	Een kindje zit in een rolstoel.
	Op straat staan auto’s.
	Op straat fietst iemand.
	Te voet.
	Een mama rijdt met een buggy.
Weer
	Zacht weer, flets zonnetje, zacht voorjaarsweer.
Zintuigen
	Horen: gieten van water, trein, tikken van een klok.

	Proeven: zoete smaak van babypap, bittere van koffie.
	Ruiken: geur van rozen, krokussen, sneeuwklokjes.
	Voelen: prikken van de degen.

P5 Het park met picknickers,
een begraafplaats. Op de
achtergrond een auto-ongeluk.

De plaat toont verschillende acties in en nabij het park op een lentedag. De zon
schijnt tussen de wolken.
Beroepen en bezigheden
	Zwerver, sporter, schilder, politieman, ambulancier
Eetcultuur
	Een man en een vrouw picknicken met een thermos en
boterhammen in het park.
	De paashaas rent weg met een volle mand paaseieren,
achternagezeten door twee deugnieten.
Feesten en rituelen
	Een Paashaas loopt weg met een gevulde mand eieren.
	Cupido zit in de boom.
	Een meisje stapt door het park met een geschenk.
	De man vraagt op zijn knie zijn meisje ten huwelijk met een ring.
Gevoelens en emoties
	De man is verliefd op de vrouw.
	In de boom zit Cupido die net een pijl heeft afgeschoten.
	Een man legt een bloem neer op een begraafplaats.
	Twee mannen omhelzen elkaar.
	Kinderen in een bus kijken verschrikt toe.
	Deugnieten lopen achter de haas. Ze willen de paaseieren afpakken.
	Een man legt een bloem neer bij een graf.
Gezondheid
	Een zwerver staat bij een vuilbak.
Kledij
	Frisse kledij, muts van de schilder, burka, djellaba, kleedje, alledaagse kledij.
	Dotje van oma, onverzorgde haren van de zwerver.
	Een man met een wandelstok en een vrouw in gewaad spreken elkaar aan
over het ongeluk.
Kunst en fantasie
	Een schilder maakt een portret van de ballon. Op zijn pallet: rood, oranje,
groen en blauw.
Natuur
	In het nest zitten een mama vogel en twee kleine vogeltjes.
	De bomen hebben groene blaadjes en bloesems, in het gras staan
madeliefjes.
Omgeving (architectuur, binnenhuisinrichting…)
	Buiten: Een man legt een bloem neer bij een graf. Appartementenblok. Een park.
Seizoen
	lente (groene blaadjes en bloesems aan de bomen, bloemen in het gras)
Sport en spel
	Een jogger zegt goeiedag aan de picknickers.
	Een oude mevrouw met boodschappenwagen wandelt met een klein hondje.
	Jongens hollen achter paashaas.
	Schilderen.
Techniek (vormen, kleuren, lijnen, mediatechnieken…)
	Schilderen met een kwast, verschillende kleuren.

Parallelle verhaallijnen:
- Hond probeert de ballon te
vrijwaren van klauwen van
de kat
- De ballon schrikt van de kat.
- De twee deugnieten lopen
achter het konijn met
snoep aan.
- Een mama vogel zit in haar
nest met 2 kleintjes. Op
de achtercover zitten de
deugnieten erbij.
- De man maakt de vrouw
het hof.
- Het meisje met het geschenk
loopt door het park.
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Tijd (dag/nacht, indeling)
	Overdag
	Late namiddag (kinderen op weg van school naar huis, picknicken in de namiddag)
Veiligheid
	Een ambulance en een politiewagen staan bij een auto-ongeluk. De plaats
van het ongeluk is afgezet.
	Op de muur hangt een affiche ‘super snel’. Iets verder een verkeersbord ‘30’.
Vervoer
	Een man in rolstoel rijdt door het park.
	Auto’s hebben een ongeluk.
	Een man is aan het joggen
	Winkelbuggy van oma.
	Bus.
Weer:
	Zachte zon met beetje wolken
Zintuigen
	Horen: auto’s toeteren omwille van het oponthoud, blaffen van de hond,
geluiden van de ambulance, politiewagen, botsing, bijen.
	Proeven: buiten eten (boterhammen, koffie)
	Ruiken: geur van de motor van de auto, van het eten, van chocola, van een vuilbak
	Voelen: klauwen van de kat

P6 Huwelijk

Parallelle verhaallijnen:
- Deugnieten in boom.
- Hond en kat dragen sleep.
- Meisje met geschenk loopt
voorbij.
- Man en vrouw trouwen.
- De ballon neemt een foto
van het paar.
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De plaat toont een gehuwd koppel dat wordt uitgewuifd. Het is zomer, te merken
aan de blauwe lucht, de groentinten, de rijpe fruitsoorten, de mevrouw in bikini.
Het is warm weer.
Beroepen en bezigheden
	Bruid en bruidegom
Eetcultuur
	Op de achtergrond een pitazaak
	Fruit (kersen, peren, appels, ananas) in de bomen.
Feesten en rituelen
	Huwelijk
	De bruid werpt haar bruidsboeket weg.
	Mensen zijn feestelijk gekleed.
	De Chinese papa en mama dragen een kimono.
	Witte duiven in de lucht bij de kerk.
	De hond en de kat houden de bruidssleep vast.
Gevoelens en emoties
	De ballon is blij, mensen lachen.
Kledij
	Man en vrouw hebben huwelijkskledij aan.
	Mensen zijn feestelijk gekleed.
Natuur
	In de bomen rijpe kersen. Appels en peren zijn aan het rijpen.
	Ananas in de boom.
	Aan de boom een vogelhuis, vogel fluit.
Omgeving (architectuur, binnenhuisinrichting…)
	Buiten

Een mevrouw in bikini ligt te zonnen.

Een man in een hemdje geniet op de rand van de fontein.

Gebouwen: k erk met toren en klok, kerk met een dubbelkruis en moskee
met een blauwe koepel met maan.

Op de auto staat een popje van een bruid.

Achteraan de auto zijn rammelende blikjes vastgemaakt.

Een vissenfontein spuit water.

Seizoen
	Zomer (blauwe lucht, groentinten, fruit begint te
groeien, kersen zijn rijp, zomerse kledij (bikini)).
Sport en spel
	In bomen klimmen.
Techniek (vormen, kleuren, lijnen, mediatechnieken…)
	Buiten
 Een satellietschotel aan een huis.
 De ballon neemt een foto.
 Verschillende vormen van gebouwen en hun daken.
Tijd (dag/nacht, indeling)
	Overdag, late voormiddag.
Vervoer
	Een limousine haalt het koppel op.
Weer
	Warm (een vrouw ligt te zonnebaden, een man zit in een hemd aan de
fontein).
Zintuigen
	Horen: aan de auto hangen achteraan blikjes, fluitende vogel.
	Proeven: smaak van kersen, peren, ananas.
	Ruiken: geur van bloemen.

P7 Plaat met feesttafel

De plaat toont een feestje voor kinderen, wellicht een verjaardag, het kan ook om
een Suikerfeest gaan. Het regent buiten, door het raam verschijnt een regenboog.
Het is wellicht zomer of herfst.
Eetcultuur
	Op de feesttafel staat lekkers: taart, hamburgers,
hotdogs, vis, drankjes, flessen, wafels, pannenkoeken,
sarma of dolmades, kip; kaas, wijn, snoepjes, pizza, vis,
zout en peper, bier.
Feesten en rituelen
	Verjaardag, feesten waarop je lekkere dingen mag eten
zoals op het Suikerfeest.
Gevoelens en emoties
	Mama’s praten druk in de zetel met een drankje,
	Ballon is blij, jongens afgunstig, hond schrikt, meisje
weent .
Kledij
	Korte broeken, kleedje, feesthoedjes.
Kunst en fantasie
	Schilderij van 2 konijnen.
	Half schilderij met een landschap op.
Natuur
	Een muisje zit in de pot van een kamerplant.
	Bomen en cactus binnen.
Omgeving (architectuur, binnenhuisinrichting…)
	Binnen: Tekening van konijnen. Behangpapier, slingers met verschillende vormen,
vloertegels, ballonnen. Versiering aan muur en vloertegels, zetel, plant.
	Buiten: Huizen en appartementen in de stad.
Seizoen
	Zomer of herfst
Techniek (vormen, kleuren, lijnen, mediatechnieken…)
	Verschillende vormen van slingers, motiefjes van behang.
Tijd (dag/nacht, indeling)
	Overdag, namiddag.

Parallelle verhaallijnen:
- Meisje komt binnen met
geschenk.
- Deugnieten lopen naar
geschenk, afgunstig.
- Kat plaagt hond met bot.
- De ballon komt mee door
de deur piepen.
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Weer
	regenachtig, regenboog, paraplu
Zintuigen
	Horen: Toeter van de kat, Muisje kan piepen.
	Proeven: verschillende smaken: zoet (snoeperijen), zout( hamburger, hotdog),
bitter (drankjes), zuur (zure snoepjes).
	Ruiken: geur van zoete lekkernijen, zouterige van hotdogs en hamburgers,
gebraden kip, geur van regen.
	Voelen: cactus, vormen van eten en versiering.

P8 Ballon blaast blad weg

Parallelle verhaallijnen:
- De ballon blaast het blad
met het lieveheersbeestje
de lucht in. Op de grond ligt
zijn camera.
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De ballon blaast een blad de lucht in met daarop een lieveheersbeestje. Het is
herfst, getuige de vallende blaadjes, de herfstkleuren en de vliegenzwammen.
Verhaal/scenario
Een klein lieveheersbeestje zit op een blad in een beu
kenboom als opeens oeps pardoes het blad zachtjes naar
beneden dwarrelt. “Wauw!”, vindt het lieveheersbeestje.
“Dat was leuk! Eerst was ik even bang, maar toen kreeg
ik vlinders/kriebels in mijn buik.” “Wat jammer dat het
gedaan is …” Daar komt de rode ballon voorbij. “Euh, hallo
ballon, wil jij me even helpen?”, vraagt het lieveheers
beestje schuchter. De rode ballon kijkt verrast op: “Wie
roept daar? Ik zie niemand.” “Hier beneden”, zegt het
lieveheersbeestje. “O, hallo”, zegt de ballon vriendelijk.
“Waarmee kan ik je helpen?” “Nou, wel”, begint het lieveheersbeestje aarzelend.
“Toe, zeg het maar”, dringt ballon aan en komt wat dichterbij. Verlegen fluistert
het lieveheersbeestje zachtjes in ballon z’n oor. Ballon lacht: “Dat is een goed
idee! Tuurlijk wil ik je helpen. Ga jij maar op het blad zitten en hou je stevig vast!
Oké, klaar? Daar gaan we.” En ballon hapt zoveel lucht in als hij kan en hij zwelt
helemaal op, boller dan bol. Dan blaast hij zo hard hij kan het blad met lieve
heersbeestje de lucht in. “Wauw! Megacool!!”, zegt die. “Joepie!” Daar surft ze
door de lucht met de wind over haar antennes. En ballon? Die is blij!
Gevoelens en emoties
	Lieveheersbeestje is blij.
Kunst en fantasie
	Okergeel, bruin, rood, wit, zwart, …
Natuur
	Blad glijdt door de wind.
	Boomstam, paddestoelen, lieveheersbeestje, blad, regen.
Seizoen
	Herfst (vallende blaadjes, herfstkleuren, vliegenzwam)
Sport en spel
	Hard blazen van de ballon.
	Buiten spelen.
Techniek (vormen, kleuren, lijnen, mediatechnieken…)
	Fototoestel ballon ligt linksboven aan stam boom
	Wind/luchtstroom, beweging blad
Tijd (dag/nacht, indeling)
	Overdag
Weer
	Regen en wind
Zintuigen
	Horen: de wind die blaast.
	Ruiken: de geur van de herfst, van vochtige aarde en zoet bederf.
	Proeven: de smaak van paddenstoelen.
	Voelen: de wind op je huid.

P9 Koppel met baby buiten

Een scène buiten, het koppel houdt een paraplu boven de baby. Het is herfst, te merken
aan de herfstkleuren, de blaadjes en paddenstoelen, te trekvogels. Buiten regent het.
Beroepen en bezigheden
	Stielmannen bouwen met kranen en ander materiaal
een huis.
Feesten en rituelen
	Geboorte
	Pompoenen uithollen (al dan niet voor Halloween)
	Kermis
	Circus
Gevoelens en emoties
	Poes is gemeen, hond is naïef, ballon is boos op poes,
meisje met groene paraplu is verrast en geamuseerd,
plassende jongen schaamt zich dat hij betrapt wordt, man met tulband is
onaangenaam verrast, mama met buggy vermaant in plassen trappende jongen,
jongen vindt het reuzenfijn in plassen te springen en het water te zien opspatten,
vogel met paraplu ziet er waardig uit, een echt dametje, mama en papa houden
veel van de baby, de baby voelt zich op haar gemak, veilig, tevreden bij mama en
papa. Schaamte om gezien te worden als je plast
Gezondheid
	Vuilnis in een vuilnisbak weggooien.
Kledij
	Kledij tegen de regen, alledaagse kledij.
Kunst en fantasie
	Herfstkleuren (okergeel, bruin, oranje, rood, wit, zwart, groen, blauw, grijs, …)
	Vogel met een paraplu
Natuur
	Bomen, paddestoelen, slakken, gevallen bladeren, regen, ...specifieke fruitbomen
(appels en peren)
	Vogel met een parapluutje, trekvogels
Omgeving (architectuur, binnenhuisinrichting…)
	Buiten: bankjes in een park, kermis, bouwwerf, park.
Seizoen:
	Herfst (oker- en bruintinten), vallende blaadjes,
	paddestoelen (vliegenzwam), uitgeholde pompoenen,
	trekvogels
Sport en spel
	Breien
	Kermis
Techniek (vormen, kleuren, lijnen, mediatechnieken…)
	Asielzoeker op kraan probeert met spandoek aandacht te trekken.
	wind/luchtstroom
	De materialen waarmee huizen gebouwd worden.
Tijd (dag/nacht, indeling)
	Overdag, wellicht late namiddag (op de bouwwerf is men nog aan het werk,
kinderen zijn al van school)
Vervoer
	Een buggy
Weer
	Regen en wind
	Een paraplu boven je hoofd houden als het regent.
Zintuigen
	Horen: h
 et striemen van de regen, geluid van de harde wind die andere geluiden
overstemd, het gebliep en geschetter van de kermis, het plonsen en
pletsen in de plas door het jongetje, de vermanende woorden van mama,

Parallelle verhaallijnen:
- Kat met bom lokt hond
met peer.
- Ballon snelt boos toe.
- Man en vrouw met baby.
- Deugniet plast tegen
boom.
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het rollen van de wielen van de buggy, het knerpen van de blaadjes
telkens iemand erop trapt, de verschrikte kreet van de man met
de tulband als zijn paraplu binnenstebuiten waait, het geluid van
overtrekkende vogels (richting zuiden), het geluid van de kranen, de
cementmixer, en de werkmannen op de bouwwerf, de lieve woordjes
van de mama aan haar baby’tje, het druppelen van de regen op de
stof van de paraplu van de papa, het zoeven van de ballon (hij ‘scheert’
door de lucht), het gegeneerd klateren van het plasje van de jongen,
het gegiechel van het passerende meisje die dat ziet.
	Proeven: de aardse smaak van paddestoelen, smaak van peren en appels,
pompoenen.
	Ruiken: geur van herfst, vochtige aarde.
	Voelen: regen op je huid, stampen in de plassen.

P10 Avondeten

Parallelle verhaallijnen:
- Koppel met baby.
- Ballon maakt foto aan het
raam.
- Kat zingt vals aan piano en
hond tracht pianodeksel
dicht te klappen.
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De scène toont het avondeten van grootouders, ouders en baby. Het is winter want
door het venster piept sinterklaas. Er ligt sneeuw buiten.
Eetcultuur
	Eten met stokjes of met mes en vork, met de handen eten (een papfles), bord,
glazen, een lage tafel zonder stoelen
	Fusion keuken: mengeling van diverse eetculturen
	Samen eten en drinken
Feesten en rituelen
	Sinterklaas vieren
	Met de familie een bijeenkomst hebben.
	Op bezoek gaan
	Olympische spelen op televisie
Gevoelens en emoties
	De ballon, sinterklaas, zwarte piet en het paard kijken nieuwsgierig binnen
	Poes wil indruk maken op de baby met het kattengejank aan de piano.
	Hond gedraagt zich als schijnheilig boontje (zie aureooltje boven hoofd); hij
wil wraak nemen op poes.
	Opa is enthousiast over de Olympische Spelen op tv.
	Papa eet rustig en geconcentreerd, het smaakt hem.
	Mama houdt tijdens het eten de baby in het oog, ze is waakzaam.
	Oma is eveneens, zij het minder uitgesproken, enthousiast.
	Baby drinkt rustig, is gefascineerd door poes.
	Het is een gemoedelijk, gezellig avondmaal.
Kledij
	De kleren die we dragen.
	Een baby een luier aandoen.
Kunst en fantasie
	Kleuren (rood, blauw, groen, geel, oranje, wit, bruin, grijs, …)
Natuur
	Kamerplant.
	Insecten op tvscherm.
	Groenten en vlees op tafel.
	Paard.
	Bloemen in vaas.
	Sneeuw.
	Huisdieren (in huis) houden.
Omgeving (architectuur, binnenhuisinrichting…)
	Binnen: Mexicaanse hoed als souvenir aan de muur. Kindertekeningen op
een prikbord. Een familiefoto van een Chinees koppel. Tapijt. Een lage
tafel zonder stoelen. Foto van een baby en tekeningen van Sinterklaas
op het prikbord, sierhoed aan muur, sierbloemen in vaas in de hoek,

kamerplant, Chinese kalligrafie, behangpapier, gordijnen. Huis aankleden,
inrichten naar je eigen smaak.

Seizoen
	Winter (sinterklaas piept aan het raam, het sneeuwt).
Sport en spel
	Speelgoed (rammelaar, tol)
	Muziek spelen.
	Muziekinstrumenten (gitaar, piano)
	Samen naar tv kijken en luisteren.
Techniek (vormen, kleuren, lijnen, mediatechnieken…)
	Fototoestel, schotelantenne, tv, dvd-speler, speakers
	Binnenwerk piano
Tijd (dag/nacht, indeling)
	Avond van 5 december.
Weer
	Sneeuw
Zintuigen
	Horen
		 > Binnen: de muziek in de uitzending over de Olympische Spelen op de tv, opa
Chinees roept enthousiast uit dat hij het mooi vindt, het tikkende geluid
van stokjes waarmee gegeten wordt, het schrapende geluid van mes en
vork op de borden tijdens het eten, het (valse?)kattengejank van poes, het
getokkel op de piano van poes, het knagen op de knook van hond.
		 > Buiten : h
 et geluid van vallende sneeuw, het zacht snuiven en hinniken van het
paard, het geluid van de flits van het fototoestel.
	Proeven: de smaak van het eten en drinken (Chinees versus westers), de aardse, vette
smaak van frieten, de diepe, warme smaak van rode wijn, de scherpe smaak
van saké, loempia, kroepoek, rijst, de zoete melksmaak van de papfles, bot.
	Ruiken: de geur van het eten en drinken, de geur van de vacht van poes, hond en
paard, de zachte geur van babyhuid, de geur van de pamper, de geur van het
bot waarop geknaagd wordt.
	Voelen: stokjes, vork of papfles in je mond, koude en warmte.

P11 Winternacht met feestfiguren

De plaat toont een winternacht met sneeuw op de daken en feestfiguren.
Feesten en rituelen
	Geschenken laten geven aan kinderen door vriendelijke, oudere figuren (man of vrouw).
	Geschenken inpakken.
	Kerstboom zetten en versieren rond Kerstmis.
	Kerstman, Vadertje Vorst en befana.
Gevoelens en emoties
	Ballon is boos op poes, hij kijkt vermanend naar haar, hond is bang, poes is stout,
muis kijkt meewarig toe (die poes toch!), mama kan spannend vertellen, kleine
jongen heeft schrik voor wolf uit verhaal, mama is
boos op jongens die nog niet in bed liggen, de twee
kapoenen in kwestie kijken geamuseerd toe hoe
kat hond naar beneden duwt, Vadertje Vorst heeft
plezier met z’n geschenk, de Kerstman verschrikt
zich, Befana, de vriendelijke Italiaanse heks, brengt
ook geschenken.
Kledij
	Sportkledij (skiën).
	De kleren die we dragen (petten, sjaal, skibril).
Kunst en fantasie
	Zwart, wit, bruin, geel, groen, rood, blauw, grijs,
oranje, …
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Parallelle verhaallijnen:
- Kat heeft hond een duw
gegeven richting dak af.
- 2 deugnieten hangen aan
het raam, mama vermaant
hen te gaan slapen.
- Ballon kijkt boos naar kat.

Natuur
	Sneeuw, maan, sterren, hond, kat, kerstboom, vuur, wolf, muis, …
Omgeving (architectuur, binnenhuisinrichting…)
	Binnen: in een bed slapen. Verhaaltje voorlezen voor het naar bed gaan
	Buiten: daken in de stad, een antenne.
Seizoen
	Winter
Sport en spel
	Skiën in de sneeuw, sporten.
Techniek (vormen, kleuren, lijnen, mediatechnieken…)
	Skilatten en -stokken, springveer, …
	Antenne
Tijd (dag/nacht, indeling)
	Avond, einde van het jaar, rond Kerstmis.
Weer
	Nacht met heldere sterren, koud.
Zintuigen
	Horen: het knerpen van de sneeuw, het zoeven van de skilatten, het ijselijke
gegil van hond die in de dieperik stort, het gegniffel van kat, het
gegrinnik van de jongens, mama die vertelt, muis die piept, het gelach
van Vadertje Vorst.
	Proeven: de intense geur van een echt haardvuur kun je als het ware proeven:
rokerige smaak.
	Ruiken: frisse geur van sneeuw en vrieskou, warme rokerigheid van hout dat
brandt in de open haard, de geur van de vacht van hond en kat.
	Voelen: kraken van de sneeuw, de warmte van het haardvuur.

P12 Ballon met sliert
herinneringen

De ballon vliegt de andere ballonnen tegemoet met aan zijn staart een hoop
herinneringen. Het is winter te merken aan de kale takken, de rokende schoorstenen
en de sneeuw op de daken.
Feesten en rituelen
	Souvenirs aan feesten: foto’s, objecten.
Gevoelens en emoties
	Ballon is fier op zijn reislint en blij dat hij terug bij
de andere ballonnen is, de andere ballonnen zijn blij
en nieuwsgierig en verwonderd, de jongens willen
de vogel plagen door hem met voetzoekers te doen
schrikken, de hond wuift opgelucht de kat uit, de kat
vindt het maar niets vastgebonden te zijn, ze voelt
zich niet op haar gemak zo hoog in de lucht, ook de
zon kijkt nieuwsgierig en geïnteresseerd toe.
Gezondheid
	Hond met gips.
Kunst en fantasie
	Kleuren (rood, geel, groen, roze, blauw, wit, bruin, …)
Natuur
	Sneeuwklokjes, kat, hond, schaapjes, vogels, zon, sneeuw)
Seizoen
	Winter (kale takken, schoorstenen roken, sneeuw op de daken)
Sport en spel
	Reisverhalen vertellen.
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Techniek (vormen, kleuren, lijnen, mediatechnieken…)
	Antenne, fototoestel.
	Foto’s maken van je leven ter herinnering, om met anderen te delen.
	Souvenirs meenemen van je reis (foto’s, matroesjka).
	Windhaan, voetzoekers, rokende schoorstenen, hond heeft poot in het gips).
Tijd (dag/nacht, indeling)
	Ochtend
Weer
	Koud, de zon schijnt wel, de sneeuw begint te smelten.
Zintuigen
	Horen: v ogeltje fluit, onthaal rode ballon door zijn vriendjes, het geblaat van
de schaapjes, hond wuift kat uit, vogel ligt te slapen in nest (snurken
vogels?).
	Proeven: de foto van het verjaardagsbuffet doet je het water in de mond
lopen (zoveel lekkere smaken), de smaak van tandpasta.
	Ruiken: de geur van een koude winterochtend, de geur van de vacht van hond,
kat en de schaapjes, de geur van de ballonnen.
	Voelen: de koude.

Parallelle verhaallijnen:
- De gewonde hond wuift de
kat uit die verbouwereerd
is vastgebonden aan de
sliert van de ballon.
- De twee deugnieten staan
klaar om hun bommetjes
af te steken.
- De ballon heeft
herinneringen bij aan zijn
staart.

P13 Hond en kat op trap

De hond en de ballon spannen samen tegen de kat. Ze
plagen de kat met een kwast aan het ballontouw.
Gevoelens en emoties
	De hond is relaxed en plagerig, de ballon lacht, de
kat heeft de voorpootjes over elkaar gevouwen en
trommelt met haar pootjes als om te zeggen “Awel?!”
en ook “Met jullie heb ik nog een eitje te pellen”.
	De lichaamstaal van de kat simuleert die van mensen
(door het feit dat we dezelfde cultuur delen, kunnen
wij die houding lezen als ‘Met jou/jullie heb ik nog
een eitje te pellen’)
Media
	Fototoestel
Kunst en fantasie
	Kleuren: rood, groen, wit, blauw, bruin, …
Natuur
	Hond en kat
Omgeving (architectuur, binnenhuisinrichting…)
	Binnen: Woningen bouwen met een verdieping en een trap (ipv bv een
hellend vlak) om die verdieping te bereiken
Seizoen: niet zichtbaar
Techniek (vormen, kleuren, lijnen, mediatechnieken…)
	Trap, touw
Tijd (dag/nacht, indeling)
	Niet zichtbaar
Versiering
	Behangpapier om onze huizen aan te kleden, te versieren
Weer: niet zichtbaar
Zintuigen
	Horen: het getrommel van de kat
	Ruiken: d
 e geur van het huis, de geur van de vacht van hond en kat, de geur
van de ballon

Parallelle verhaallijnen:
- Ballon
- Hond en kat
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P14 Nascène met slapende
ballonnen
Alle ballonnen, ook de kleine rode ballon, hangen lekker en tevreden te slapen.

C2 Back cover

De twee deugnieten die in P12 vuurwerk wilden afsteken om de vogel in haar nest
te doen verschrikken, zijn door de klap zelf in het nest belandt. De vuurwerkstaafjes
vallen naar beneden.
Mama vogel bekijkt één van de deugnieten met grote interesse, tot grote schrik van
het andere jongetje met de gele pet. De eerste jongen met de groene pet lijkt zich
af te vragen hoe ze dat nu weer hebben klaargespeeld en hoe ze in ’s hemelsnaam
ooit weer terug beneden zullen geraken.
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5.3. Overzicht van alle acties met een verwijzing naar de platen en tekeningen
adventskrans P2 omgeving, feesten en rituelen
afgunstig P7 gevoelens en emoties
alcohol P2 gezondheid
ambulance P5 veiligheid en verkeer, beroepen en bezigheden
ananas P6 natuur, zintuigen
appartement P5, P7 omgeving
appel P6, P9 natuur, zintuigen, eetcultuur
auto P4, P5 vervoer, veiligheid en verkeer
auto’s tuten P5 zintuigen
automotor P5 zintuigen
baby C1, P7 feesten en rituelen
badkledij P6 seizoen, weer
ballon C1, P2-12 omgeving, feesten en rituelen, techniek
bang P5, P11 gevoelens en emoties
bank P9 omgeving
bed P3, P11 tijd, omgeving
befana P11 feesten en rituelen
begraafplaats P5 gevoelens en emoties, omgeving, feesten en rituelen
behang P4, P7, P10, P13 omgeving, techniek
bestek (mes en vork) P10 zintuigen
bezoek P10 feesten en rituelen
bier P7 eetcultuur, gezondheid
bijen zoemen P5 zintuigen
binnenhuisdecoratie P3, P4 techniek, omgeving
bladeren P4, P8, P9 seizoen, natuur
bladeren knerpen P9 zintuigen
blaffen van hond C1, P5 zintuigen
blazen P8 sport en spel
blij P6, P7, P8 gevoelens en emoties
blikjes aan auto P6 omgeving, P6 zintuigen
bloemen P4 feesten en rituelen, P5, P10 natuur,
P5, P10 omgeving, P4, P5 seizoen, P4, P6 zintuigen
boeken P11, P12 sport en spel, P11 zintuigen
bommetjes P12 techniek
boom P3, P5, P9 natuur, omgeving
boomstam P8 natuur
boos C1, P2, P9, P11 gevoelens en emoties
bord P3 eetcultuur
boterhammen P5 zintuigen, eetcultuur
botsing P5 veiligheid en verkeer
bouwmateriaal P9 techniek
bouwvakkers P9 beroepen en bezigheden
bouwwerf P9 omgeving
breien P9 sport en spel
bruid en bruidegom P6 beroepen en bezigheden, feesten en rituelen
bruidsboeket P6 feesten en rituelen
bruidssleep P6 feesten en rituelen, kledij
buggy P4, P9 vervoer
buiten spelen P8 sport en spel
bus P5 vervoer
cactus P7 natuur, zintuigen, P3 omgeving
carnaval P4 feesten en rituelen, tijd
Chinees eten P10 zintuigen, eetcultuur
chocola P5 zintuigen, eetcultuur, gezondheid
circus P9 feesten en rituelen, sport en spel
cupido P5 feesten en rituelen, gevoelens en emoties
dak P2, P6, P11 omgeving
dansen P2 sport en spel
december P10 tijd
deugnieten C1 gevoelens en emoties
directeur P4 beroepen en bezigheden
djellaba P5 kledij
dolmades P7 eetcultuur
dotje van oma P5 kledij

draak P3 feesten en rituelen, kunst en fantasie
drank P2, P7 eetcultuur, zintuigen
druk P2 omgeving
duiven P6 feesten en rituelen
dvd-speler P10 techniek
eendje P3 omgeving, kunst en fantasie, natuur
stokjes P10 zintuigen, eetcultuur
enthousiast P10 gevoelens en emoties
familie P10 feesten en rituelen
familiefoto P10 omgeving
feest P2 kledij, feesten en rituelen
feesthoedjes P7 kledij, feesten en rituelen
feesttoeter P7 zintuigen, feesten en rituelen
fiets P4 vervoer
filmcamera P2 techniek
flessen P7 eetcultuur
fontein P6 omgeving
foto P6, P10 omgeving, P12 techniek
fototoestel C1, P2, P8, P10, P12, P13 techniek
fototoestel flitst P10 zintuigen
fototoestel klikt C1 zintuigen
frieten P10 zintuigen, eetcultuur
fruit P6 eetcultuur, natuur, seizoen
gebarentaal P2 communiceren
geboorte C1, P7 feesten en rituelen
gebouwen P6 omgeving
geschenk C1, P2-P12 feesten en rituelen
gezellig P10 gevoelens en emoties
giechelen P9 zintuigen
gillen van hond P11 zintuigen
gips P12 gezondheid
gordijnen P3, P10 omgeving
grinniken van jongens P11 zintuigen
groenten P10 natuur, eetcultuur
gsm P3 communiceren
gsm piept P3 zintuigen
haar P3 kledij
haardvuur P11 zintuigen
halloween P9 feesten en rituelen
hamburger P7 zintuigen, eetcultuur
handen P10 eetcultuur
hek P4 veiligheid en verkeer
hemd C1 kledij
herfst P8, P9 seizoen, zintuigen, natuur
hoed P10 omgeving
hond P10, P11, P12, P13 natuur
hotdog C1, P7 eetcultuur, zintuigen
huis P3, P7 omgeving
huisdieren P10 natuur
huisvrouw P4 beroepen en bezigheden
huwelijk P6 feesten en rituelen
huwelijkskledij P6 kledij
ijs P2 zintuigen
insecten P10 natuur
janken van kat en hond P2, P10 zintuigen
jassen P3 weer, P3 kledij
jeans C1 kledij
joggen P5 sport en spel, vervoer
journalist P2 beroepen en bezigheden
kaas P7 eetcultuur
kalender P3, P4 omgeving, feesten en rituelen tijd
kalligrafie P10 omgeving, techniek
kamerplanten P7, P10 natuur, omgeving
kapstok P3, P4 omgeving
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C1

P4

P1

P5

kat P10, P11, P12, P13 natuur
kerk P2, P6 omgeving
kermis P9 feesten en rituelen, omgeving, sport en spel, zintuigen
kersen P6 natuur, seizoen, zintuigen
kerstboom P2, P11 feesten en rituelen, natuur
Kerstmis P11 feesten en rituelen
kerstperiode P11 tijd
keuken P3 eetcultuur
kimono P6 feesten en rituelen
kip P7 eetcultuur, zintuigen
klauwen van de kat P5 zintuigen
kledij P2 seizoen
kleuren C1, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, C2
kunst en fantasie
kleuterjuf P4 beroepen en bezigheden
klimmen P3, P6 sport en spel
klok P2, P4, P6 tijd, omgeving, zintuigen
knagen van hond P10 zintuigen
koe P2 kunst en fantasie, natuur
koffie P4, P5 zintuigen

konijnen P7 natuur
kostuum P4 kledij
kou P2, P12 zintuigen, weer
krant die opengaat P3 zintuigen
krant P3 techniek, communiceren
krokus P4 natuur, zintuigen
lachen P4 gevoelens en emoties
lachen van kat P11 zintuigen,gevoelens en emoties
lachen van Vadertje Vorst P11 zintuigen, feesten en rituelen
lekker P10 gevoelens en emoties
lente P5 seizoen
leuk P9 gevoelens en emoties
lezen P4 sport en spel
lief P9 gevoelens en emoties
lieve woordjes P9 zintuigen, gevoelens en emoties
lieveheersbeestje P8 natuur
limousine P6 vervoer
lopen C1, P5 sport en spel
luier P10 kledij
maan P2, P11 natuur, tijd

P8

P9

P12

P13

P2

P3

P6

P7

markt P2 omgeving
metro P3 vervoer
middernacht P2 tijd
moe P2 gevoelens en emoties
moskee P6 omgeving
motor van auto P2 zintuigen
muis P7, P11 natuur, zintuigen
muts P3 seizoen, kledij
muziek P10 sport en spel
nacht P2, P11 weer, tijd
namiddag P5, P9 tijd
nest P5 natuur
nieuwjaar P3 feesten en rituelen, tijd
nieuwjaarsbrief P3 feesten en rituelen
nieuwjaarsdag P3 tijd
nieuwsgierig P1, P10, P12 gevoelens en emoties
nors P4 gevoelens en emoties
ochtend P12 tijd
Olympische Spelen P10 sport en spel
omhelzen P5 gevoelens en emoties

ongeluk P5 veiligheid en verkeer, gezondheid
ontbijt P3 eetcultuur, tijd, zintuigen
overdag P4, P5, P8 tijd
paard hinnikt P10 zintuigen
paard P10 natuur
paaseieren P5 eetcultuur, feesten en rituelen
paashaas P5 eetcultuur, feesten en rituelen
paddenstoelen P8, P9 natuur, zintuigen, seizoen
panje C1 kledij, feesten en rituelen
pannenkoeken P7 eetcultuur, feesten en rituelen
papfles P10 zintuigen, P3 eetcultuur, P4 zintuigen
paraplu P7, P9 weer, P9 kunst en fantasie
park P5, P9 omgeving
peer P6, P9 natuur, zintuigen,eetcultuur
pesten C1, P7, P9 gevoelens en emoties
pet P11 kledij
piano P10 sport en spel, techniek, zintuigen
picknicken P5 eetcultuur
piepen van muis P11 zintuigen
pizza P7 eetcultuur

P10

P11

P14

C2
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plagen C1, P3, P4 gevoelens en emoties
plassen stampen P9 zintuigen, sport en spel
politieman P2, P5 beroepen en bezigheden, veiligheid en verkeer
politiewagen P5 veiligheid en verkeer
pompoen P9 seizoen, feesten en rituelen, zintuigen, natuur
president P3 beroepen en bezigheden
prikbord P10 omgeving
prikken van de degen P4 zintuigen
rammelaar P10 sport en spel
regen P7, P8, P9 natuur, zintuigen, weer
regenboog P7 kunst en fantasie, weer
regendruppels op paraplu P9 zintuigen
regenkledij P9 kledij
restaurant P2, P6 eetcultuur
roepen C1 zintuigen
rolstoel P3, P4, P5 vervoer
roos P4 zintuigen
rustig P10 gevoelens en emoties
samen eten en drinken P10 eetcultuur
sarma P7 eetcultuur
schaatsbaan P2 weer, seizoen
schaatsen P2 sport en spel, vervoer, weer, seizoen
schamen P9 gevoelens en emoties
schapen blaten P12 zintuigen
schapen P12 natuur
schijnheilig P10 gevoelens en emoties
schilder P5 beroepen en bezigheden, kunst en fantasie
schilderen P5 sport en spel, techniek
schilderij P3, P5, P7 kunst en fantasie
schildersmuts P5 kledij
schminken P4 sport en spel, feesten en rituelen
schoolreglement P4 veiligheid en verkeer
schoorsteen P2 zintuigen, P12 techniek
schotelantenne P6, P10 techniek, omgeving
schrikken C1, P3, P5, P7 gevoelens en emoties, P3 zintuigen
sinterklaas P10 feesten en rituelen
sinterklaasavond P10 tijd
sirene van ambulance en politiewagen P5 zintuigen
sjaal P11 kledij, P3 seizoen, weer
skibril P11 kledij
skiën P11 sport en spel
skilatten door de sneeuw P11 zintuigen, techniek
skipak P11 kledij
slager C1 beroepen en bezigheden, eetcultuur
slakken P9 natuur
slapen P2 gevoelens en emoties, tijd
slee P2 sport en spel, P2 vervoer
slingers P7 omgeving, techniek, feesten en rituelen
sneeuw P2, P10, P11, P12 natuur, weer, seizoen,zintuigen
sneeuwklokjes P4, P12 natuur, zintuigen
sneeuwman P2, P3 natuur, seizoen, sport en spel, weer
snoep P7 eetcultuur, zintuigen, gezondheid
souvenirs P12 feesten en rituelen, techniek
spandoek P9 techniek
spannend P11 gevoelens en emoties
sporter P5 beroepen en bezigheden, gezondheid
standbeeld. P4 omgeving
sterren P2, P11 natuur, weer
stoelen P10 omgeving
stout P5, P11 gevoelens en emoties
Suikerfeest P7 feesten en rituelen
symbolen P4 omgeving
taart P7, P10 eetcultuur, feesten en rituelen
tafel P10 omgeving
tanden poetsen P3 gezondheid, tijd
tandpasta P3, P12 zintuigen
tapijt P10 omgeving
te voet P4 vervoer
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tegels P3, P7 omgeving
tekenen P10 omgeving, P7 techniek
telefoneren P3 sport en spel
televisie P10 sport en spel, zintuigen, techniek
televisie-antenne P11, P12 omgeving, techniek
tol P10 sport en spel
touw P13 techniek
trap P13 omgeving
trein P4 sport en spel, vervoer, zintuigen
trekken C1 sport en spel
trekvogels P9 natuur, seizoen
trots P11 gevoelens en emoties
tutje P3 kledij
vacht van kat en hond P10 zintuigen
Vadertje Vorst P11 feesten en rituelen
Valentijn P4 feesten en rituelen, tijd
verbaasd P2 gevoelens en emoties
verdriet P2, P5 gevoelens en emoties
verjaardag P7 feesten en rituelen
verkeersbord P5 veiligheid en verkeer
verkeerscamera P2 techniek, veiligheid en verkeer
verkeerslichten P2 veiligheid en verkeer
verkleden P4 sport en spel
verkleedkleren P4 kledij
verliefd P5 gevoelens en emoties
verrassen P9 gevoelens en emoties
versiering P3, P4 techniek
vertellen P11, P12 sport en spel, zintuigen
verwondering P12 gevoelens en emoties
vis P7 eetcultuur, P6, P10 natuur
vlees P10 natuur
vliegenzwam P8, P9 seizoen
vogelhuis P6 natuur
vogels fluiten P3, P6 zintuigen
vogels P12 natuur, P9 zintuigen
voorlezen P11, P12 sport en spel, zintuigen, tijd
voormiddag P6, P7 tijd
vrolijk C1, P2, P4, P7, P9, P11 gevoelens en emoties
vuilnisbak P5 zintuigen
vuilnis P3, P5 gezondheid, zintuigen
vuilnisman P3 beroepen en bezigheden
vuilniswagen P3 vervoer, zintuigen
vuur P11 natuur
vuurwerk P2 feesten en rituelen, omgeving, techniek, zintuigen
waakzaam P10 gevoelens en emoties
wafels P7 eetcultuur, feesten en rituelen
wandelen P5 sport en spel
warm P6 weer
water geven P4 natuur, zintuigen
water P3 zintuigen
wenen P7 gevoelens en emoties
wijn P7 eetcultuur, P10 zintuigen
wind P8, P9 natuur, techniek, weer, zintuigen
windhaan P12 techniek
winkeltrolley P5 vervoer
winter P4, P10, P11 seizoen
wolf P11 natuur
wolken P5 weer
woonwagen P2 vervoer
zetel P7 omgeving
zoenen P3 communiceren, gevoelens en emoties
zomer P7 seizoen
zon P12 natuur, P4, P5, P12 weer, seizoen
zonnebaden P6 omgeving, gezondheid, sport en spel
zonnepanelen P3 omgeving, techniek
zout en peper P7 eetcultuur
zwerver P5 beroepen en bezigheden

5.4. Overzicht van de thema’s met een verwijzing naar de acties en platen
Beroepen en bezigheden
> slager C1
> journalist met camera P2
> politieman P2, P5
> vuilnismannen P3
> president op voorpagina krant P3
> kleuterjuf P4
> schooldirecteur P4
> huisvrouw P4
> zwerver P5
> sporter P5
> schilder P5
> ambulancier P5
> bruid en bruidegom P6
> bouwvakkers P9
Communiceren
> Twee mensen spreken gebarentaal met elkaar. P2
> Aan de ontbijttafel speelt een meisje met haar gsm.
Mensen zoenen elkaar. P3
> Mensen begroeten elkaar door de hand op te steken. P5
Eetcultuur
> Een döner kebab eetzaak baadt in het licht. P2
> Borden op tafel. In de keuken zie je een pan op het
tablet en de kookvuren. Een man leest een krant aan de
ontbijttafel. Op de ontbijttafel staat een papfles, eten op
borden. P3
> Een man en een vrouw picknicken met een thermos en
boterhammen in het park. Paaseieren van de paashaas P5
> Fruit in de bomen. Op de achtergrond een pitazaak P6
> Dolmades of sarma (een zuiderse lekkernij: met gehakt
of rijst gevulde wijnbladeren, ook sarma genoemd).
Drankjes, flessen, op tafel staat alcohol. Kruiden (zout
en peper). Lekkers op tafel: taart, hamburgers, hotdogs,
vis, drankjes, flessen, wafels, pannenkoeken, sarma of
dolmades, kip; kaas, wijn, snoepjes, pizza, vis, bier.
> Eten met stokjes of met mes en vork, met de handen
eten (een papfles), bord, glazen, een lage tafel zonder
stoelen. Fusion keuken: mengeling van diverse eetcul
turen. Samen eten en drinken P10
Feesten en rituelen
> Panje: een feestelijk Afrikaans gewaad C1
> Op een deur hangt een adventskrans. Het is de nacht
van oud op nieuw. Op de achtergrond is vuurwerk te
zien. Twee vrouwen zijn feestelijk gekleed en klinken
met glazen. Op verschillende plaatsen zie je een kerst
boom: een hele grote buiten en een kleine in de kamer
van de vrouw met de Afrikaanse panje. P2
> Het is 1 januari ’s ochtends. Mensen wensen elkaar een
gelukkig Nieuwjaar. Een kindje leest zijn nieuwjaarsbrief.
Op de achtergrond vliegt een Chinese draak weg. P3
> Ballonnen C1, P1-P12
> Carnaval: een kindje wordt door de juf geschminkt Ver
schillende kinderen zijn verkleed: als geschenk, een konijn,
een elf, een clown, batman. Kalender geeft 14 februari
aan, het feest van Valentijn. De man heeft bloemen bij
voor het meisje P4
> Begraafplaats. Een Paashaas loopt weg met een ge
vulde mand eieren. Cupido in de boom. P5
> Huwelijk. De bruid werpt haar bruidsboeket weg. Men

sen zijn feestelijk gekleed. De hond en de kat houden de
bruidssleep vast. Witte duiven vliegen boven de kerk. De
Chinese papa en mama dragen een kimono. P6
>E
 en rijkelijk gevulde feesttafel tijdens mogelijk het Sui
kerfeest of een verjaardag. Verjaardag, feesten waarop
je lekkere dingen mag eten zoals op het Suikerfeest.
Feesthoedjes en –toeters, slingers. Op de feesttafel
staat lekkers zoals pannenkoeken en wafels P7
>G
 eboorte C1, P9
>G
 eschenk C1, P2-P12
>P
 ompoenen uithollen (al of niet voor Halloween). Cir
cus en kermis P9
> Sinterklaas vieren. Met de familie een bijeenkomst heb
ben. Op bezoek gaan P10
>G
 eschenken laten geven aan kinderen door vriende
lijke, oudere figuren (man of vrouw). Geschenken in
pakken. Kerstboom zetten en versieren rond Kerstmis.
Kerstman, vader vorst en befana P11
>S
 ouvenirs aan feesten: foto’s, objecten P12
Gevoelens en emoties
>E
 én klein rood ballonnetje is wakker en hoort iets.
Nieuwsgierig gaat het piepen. P1
>D
 e kat vliegt aan het ballontouw door de lucht en
plaagt de hond met een lekkernij. Mama kijkt ver
schrikt en probeert de baby te vangen. Het meisje met
het geschenk loopt vrolijk mee. Twee deugnieten in de
stoet slaan elkaar in de handen en lijken iets van plan.
Een slager loopt boos achter de kat aan die een bot
heeft gestolen. C1
>E
 en sneeuwman danst vrolijk. Alle mensen zien er
vrolijk uit. De andere ballonnen kijken verbaasd, moe,
verdrietig of boos of slapen. P2
>M
 ensen begroeten elkaar hartelijk. Baby schrikt van
krant die opengaat. Kat plaagt hond. P3
>K
 inderen lachen, de directeur kijkt nors. De directeur
staat aan de schoolpoort en kijkt nors op zijn horloge.
De kat pest de hond met een degenprik, de hond
schrikt ervan. De kinderen zijn vrolijk. P4
>D
 e kat dreigt de ballon te prikken, ballon en hond zijn
bang. De man is verliefd op de vrouw. In de boom zit
Cupido die net een pijl heeft afgeschoten. Een man
legt een bloem neer op een begraafplaats. Twee man
nen omhelzen elkaar. Kinderen in een bus kijken ver
schrikt toe. Deugnieten lopen met een gemeen trekje
om de mond achter de haas. P5
>D
 e ballon is blij, mensen lachen. P6
>M
 ama’s praten druk in zetel met drankje. Ballon is blij,
jongens afgunstig, hond schrikt, meisje weent. Kat pest
hond die ene hotdog vastheeft met een vislijn. P7
> L ieveheersbeestje is blij. P8
>P
 oes is gemeen, hond is naïef. De ballon is boos op de
kat, meisje met groene paraplu is verrast en geamu
seerd, plassende jongen schaamt zich dat hij betrapt
wordt, man met tulband is onaangenaam verrast,
mama met buggy vermaant in plassen trappende jon
gen, jongen vindt het reuzenfijn in plassen te springen
en het water te zien opspatten, vogel met paraplu
ziet er waardig uit, een echt dametje, mama en papa
houden veel van de baby, de baby voelt zich op haar
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gemak, veilig, tevreden bij mama en papa. Schaamte
om gezien te worden als je plast P9
> De ballon, Sinterklaas, Zwarte Piet en Schimmel kijken
nieuwsgierig binnen Poes wil beste pootje voorzetten
voor baby, wil indruk op haar maken. Hond gedraagt
zich als schijnheilig boontje (zie aureooltje boven
hoofd); hij wil wraak nemen op poes. Opa Chinees
is enthousiast over de Olympische Spelen op tv.
Papa eet rustig en geconcentreerd, het smaakt hem.
Mama houdt tijdens het eten de baby in het oog, ze is
waakzaam. Oma Chinees is eveneens, zij het minder
uitgesproken, enthousiast. Baby drinkt rustig, is ge
fascineerd door poes. Het is een gemoedelijk, gezellig
avondmaal P10
> Ballon is boos op poes, hij kijkt vermanend naar haar,
hond is bang, poes is stout. De muis kijkt meewarig toe
(die poes toch!), mama kan spannend vertellen, kleine
jongen heeft schrik voor wolf uit verhaal, mama is boos
op jongens die nog niet in bed liggen, de twee kapoe
nen in kwestie kijken geamuseerd toe hoe kat hond
naar beneden duwt, Vadertje Vorst heeft plezier met
z’n geschenk, de Kerstman verschrikt zich, Befana, de
vriendelijke Italiaanse heks, brengt ook geschenken P11
> Ballon is fier op zijn reislint en blij dat hij terug bij de
andere ballonnen is, de andere ballonnen zijn blij en
nieuwsgierig en verwonderd, de jongens willen de vo
gel plagen door hem met voetzoekers te doen schrik
ken, de hond wuift opgelucht de kat uit, de kat vindt
het maar niets vastgebonden te zijn, ze voelt zich niet
op haar gemak zo hoog in de lucht, ook de zon kijkt
nieuwsgierig en geïnteresseerd toe P12
> De hond is relaxed en plagerig, de ballon lacht, de
kat heeft de voorpootjes over elkaar gevouwen en
trommelt met haar pootjes als om te zeggen “Awel?!”
en ook “Met jullie heb ik nog een eitje te pellen”. De
lichaamstaal van de kat simuleert die van mensen
(door het feit dat we dezelfde cultuur delen, kunnen
wij die houding lezen als ‘Met jou/jullie heb ik nog
een eitje te pellen’) P13
> Alle ballonnen, ook de kleine rode ballon, hangen lekker
en tevreden te slapen. P14
Gezondheid
> Twee zatlappen slingeren met een fles in de handen
door de straat. P2
> Buiten passeert de vuilkar. Twee mannen laden de
vuilcontainers uit in de wagen. In de badkamer poetst
een kindje zijn tanden. Hij heeft zijn pyama nog aan.
Hij moet op een trapje staan want kan anders niet aan
de lavabo. P3
> Een zwerver staat bij een vuilbak. Ongeluk: en man
met een wandelstok en een vrouw in gewaad spreken
elkaar aan over het ongeluk. P5
> Vuilnis in een vuilnisbak weggooien P9
> Hond met gips P12
Kledij
> In de menigte loopt ook een vrouw met een feestelijk
Afrikaans gewaad. Andere mensen dragen een jeans
broek, een hemd, een hoofddoek, een short, een schort. C1
> Twee vrouwen zijn feestelijk gekleed en klinken met
glazen. P2
> Mensen zien er allemaal anders uit: krullen, warrig,
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gekamd haar, de baby heeft geen haar, korte, lange
haren, blonde, zwarte haren, … De vader draagt een
bril, mensen hebben verschillende huidtypes. Mensen
dragen diverse kledij. Het tutje van het kindje ligt op de
grond. P3
>K
 inderen zijn verkleed. Man is alledaags gekleed, de
directeur draagt een kostuum. P4
> L entekledij, muts van de schilder, burka, djellaba,
kleedje, alledaagse kledij. P5
>D
 otje van oma, onverzorgde haren van de zwerver. P5
>M
 an en vrouw hebben huwelijkskledij aan. Mensen
zijn feestelijk gekleed. P6
>K
 orte broeken, kleedje, feesthoedjes. P7
>K
 ledij tegen de regen, alledaagse kledij. P9
>D
 e kleren die we dragen, een baby een luier aandoen. P10
>S
 portkledij (skiën). P11
>D
 e kleren die we dragen (petten, sjaal, skibril). P11
Kunst en fantasie
>K
 leuren (kleuren van de natuur in de diverse seizoenen,
in kledij, …) C1, P1-12, C2
> Een koe staat bij de schaatspiste P2
>K
 leuren: wit (winter), geel (zonsopgang). Op de slaap
kamer hangt een groot portret van een man met een
snor. Een draak vliegt door de lucht P3
>G
 roene kleuren in het park. Een schilder maakt een
portret van de ballon. Op zijn pallet: rood, oranje, groen
en blauw. P5
>K
 leuren van een regenboog. Schilderij van 2 konijnen.
Half schilderij met een landschap op. P7
> Vogel met een paraplu P9
Natuur
>E
 en koe staat op straat. Aan de hemel schitteren maan
en sterren. Sneeuw in de straat, een sneeuwman. Hond
en kat zitten op de daken en zijn bang. P2
>D
 e bomen zijn nog kaal. P3
>S
 neeuwklokjes, krokussen, bomen met ontluikende
blaadjes De bomen krijgen blaadjes, de eerste bloeme
tjes schieten op. Eén kindje geeft bloemen water, de
andere bekijkt ze. P4
> I n het nest zitten een mama vogel en twee kleine
vogeltjes. de bomen hebben groene blaadjes en bloe
sems, in het gras bloemen P5
> I n de bomen rijpe kersen en appels en peren. Ananas in
de boom. Aan de boom een vogelhuis, vogel fluit P6
>M
 uisje in plant. Bomen en cactus binnen. P7
>B
 lad glijdt door de wind. Stukje boomstam, paddestoe
len, lieveheersbeestje, blad, regen, …Boomblad P8
>B
 omen, paddestoelen, slakken, gevallen bladeren,
regen, …specifieke fruitbomen (appels en peren). Vogel
met een parapluutje, trekvogels P9
>K
 amerplant, insecten op tvscherm, groenten en vlees
op tafel, kat,hond, paard, bloemen in vaas, sneeuw, …).
Huisdieren (in huis) houden P10
>S
 neeuw, maan, sterren, hond, kat, kerstboom, vuur,
wolf, muis, … P11
>S
 neeuwklokjes, kat, hond, schaapjes, vogels, zon,
sneeuw) P12
>H
 ond en kat C1, P1-12
Omgeving (architectuur, binnenhuisinrichting)
Binnen
 > I n de keuken hangt een kalender, aan de kapstok

hangen jassen, op de grond staan schoenen. Diverse
decoratie in huis: tegels, gordijnen. Aan het slaapka
merraam hangen gordijnen, er staat een cactus voor
het raam. Op het bad staat een plastic eendje. De
badkamer heeft felblauwe tegels. P3
 > In één van de klasjes hangt een kapstok met sym
booltjes op. Een kindje speelt met een trein, en andere
heeft een zonnebril op. Eén van de deugnieten leest in
een boek over een kikkerkoning. Verschillende vormen
van behang in de klasjes P4
 > Tekening van konijnen. behangpapier, slingers met
verschillende vormen, vloertegels, ballonnen. Versiering
aan muur en vloertegels, zetel, plant P7
 > Mexicaanse hoed als souvenir aan de muur. Kinderteke
ningen op een prikbord. Een familiefoto van een Chinees
koppel. Tapijt. Een lage tafel zonder stoelen. Foto van de
baby en tekeningen van Sinterklaas hangen op het prik
bord, sierhoed aan muur, sierbloemen in vaas in de hoek,
kamerplant, Chinese kalligrafie, behangpapier, gordijnen.
huis aankleden, inrichten naar je eigen smaak P10
 > in een bed slapen. verhaaltje voorlezen voor het naar
bed gaan P11
 > Woningen bouwen met een verdieping en een trap
(ipv bv een hellend vlak) om die verdieping te berei
ken. Behangpapier om onze huizen aan te kleden, te
versieren P13
Buiten
 > Verschillende gebouwen zijn zichtbaar: huizen met
verschillende daken en een kerk. Het is erg druk buiten.
Vuurwerk. Adventskrans op de deur P2
 > Zonnepanelen op een dak. Huizen P3
 > Op de achtergrond staat een standbeeld. Een moeder
met een baby in een buggy wuift aan de schoolpoort
naar een kindje op school. P4
 > Een man legt een bloem neer op een islamitisch
lijkende begraafplaats. Appartementenblok. Park met
bomen, bloemen P5
 > Een mevrouw in bikini ligt te zonnen. Gebouwen:
katholieke kerk (met klok), moskee (blauwe koepel met
maan) en orthodoxe kerk (dubbel kruis). Op de auto
staat een popje van een bruid. Blikjes aan de auto. Een
fontein met vissen spuit water. Een satellietschotel
aan een huis. De ballon neemt een foto. Verschillende
vormen van gebouwen en hun daken P6
 > Huizen en appartementen in de stad P7
 > bankjes in een park. kermis. Bouwwerf. park P9
 > daken in de stad. een antenne P11
Seizoen
Winter
 > Sneeuwman, warme kledij, sneeuw, schaatspiste P2
 > Smeltende sneeuwman, sjaal, muts P3
 > late winter, bloemen ontluiken, bomen krijgen blaadjes P4
	Lente
 > Groene blaadjes en bloesems aan de bomen, bloemen
in het gras, in een vogelnest zit mamavogel met twee
kleine vogeltjes. Mensen kunnen buiten picknicken. P5
Zomer
 > Blauwe lucht, groentinten, fruit begint te groeien,
kersen zijn rijp, appels en peren groeien in de bomen,
zomerse kledij (bikini) P6
 > Late zomerdag P7

Herfst
> Vallende blaadjes, herfstkleuren, vliegenzwam P8
>O
 ker- en bruintinten, vallende blaadjes, paddestoelen
(vliegenzwam), uitgeholde pompoenen, trekvogels,
peren en appels zijn rijp. Winderig en nat weer. P9
Winter
 > Periode van sinterklaas, het sneeuwt buiten. P10
 >S
 neeuw op de daken. Kat en hond zijn aan het skiën.
Kerstperiode (kerstman en vadertje vorst) P11
 >K
 ale takken, schoorstenen roken, sneeuw op de daken.
Zacht winterweer met felle zon. P12
Sport en spel
>M
 enigte holt achter geschenk en hond. De hond tracht
de lekkernij te vangen maar sleurt daardoor de man
mee. Papa holt achter de hond aan met zijn baby in de
armen. C1
> I emand met een muts en sjaal schaatst. Twee kinderen
vragen aan hun vader om te mogen schaatsen. Jongen
die gebarentaal gebruikt heeft een slee bij. Sneeuw
man maken. Sneeuwman danst P2
>M
 et de gsm spelen. In bomen klimmen P3
> s pelen met een trein, boeken lezen, verkleden en
schminken P4
>E
 en jogger zegt goeiedag aan de picknickers. Een oude
mevrouw met boodschappenwagen wandelt met een
klein hondje. Jongens hollen achter paashaas. Schilde
ren P5
> i n bomen klimmen, zonnebaden P6
>H
 ard blazen van de ballon. Buiten spelen P8
>B
 reien. Kermis. buiten spelen, in plassen springen P9
>S
 peelgoed (rammelaar, tol). Muziek spelen. Muziek
instrumenten (gitaar, piano). Samen naar tv kijken en
luisteren. Olympische Spelen op tv P10
>S
 kiën in de sneeuw, sporten P11
>R
 eisverhalen vertellen P12
Techniek (vormen, kleuren, lijnen, mediatechnieken…)
>C
 amera van de ballon C1
>B
 allonnen in alle vormen, maten en kleuren hangen
lekker te slapen. P1
> Verschillende kleuren en vormen van het vuurwerk. De
ballon met de fotocamera. Een man met een film
camera filmt het vuurwerk. Verkeerscamera aan de
verkeerslichten P2
>O
 p de voorpagina van de krant staat president Obama
van de VSA. Op de achterkant ex-president Bush. Zon
nepanelen op een dak. Diverse vormen van versiering:
badkamer- en keukentegels, gordijnen P3
> Vormen en kleuren van het behang P4
>S
 childeren met een kwast, verschillende kleuren P5
> Verschillende vormen van slingers, motiefjes van be
hang P7
> F ototoestel ballon ligt linksboven aan stam boom.
Wind/luchtstroom, beweging blad P8
>a
 sielzoeker op kraan probeert met spandoek aandacht
te trekken. wind/luchtstroom. De materialen waarmee
huizen gebouwd worden P9
> F ototoestel, schotelantenne, tv, dvd-speler, speakers.
Binnenwerk piano P10
>S
 kilatten en -stokken, springveer, … Antenne P11
>A
 ntenne, fototoestel. Foto’s maken van je leven ter
herinnering, om met anderen te delen. Souvenirs
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meenemen van je reis (foto’s, matroesjka). Windhaan,
voetzoekers, rokende schoorstenen, hond heeft poot in
het gips) P12
> Fototoestel. Trap, touw P13
Tijd (dag/nacht, tijdsindeling)
> Middernacht, de overgang van 31/12 naar 01/01. Het is
donker buiten, de maan en de sterren zijn zichtbaar.
Aan de kerktoren hangt een klok. P2
> 1 januari ’s ochtends. Een vrouw maakt het bed op. Een
kind poetst zijn tanden in de badkamer. In de keuken
wordt ontbeten P3
> Overdag. Het is de periode van carnaval. De kalender
toont 14 februari, het is dus ook Valentijn. In de klas
hangt een klok. P4
> Overdag. Late namiddag (kinderen op weg van school
naar huis, picknicken in de namiddag) P5
> Overdag, late voormiddag P6
> Overdag, namiddag P7
> Overdag P8
> Overdag, wellicht late namiddag (op de bouwwerf is
men nog aan het werk, kinderen zijn al van school) P9
> Avond van 5 december P10
> Avond, einde van het jaar, rond Kerstmis P11
> Ochtend P12
Veiligheid en verkeer
> Een politieman zit op een paard. Een man met een
camera filmt of fotografeert het vuurwerk. Een veilig
heidscamera hangt aan de verkeerslichten. P2
> Aan de schooldeur hangt een reglement. Een hek rond
de school P4
> Een ambulance en een politiewagen staan erbij. De
plaats van het ongeluk is afgezet. Op de muur hangt
een affiche ‘super snel’. Iets verder een verbodsbord 30.
Twee auto’s zijn op elkaar gebotst P5
Vervoer
> Een auto trekt een woonwagen verder. Schaatsen. Slee P2
> Een bord duidt de metro halt aan. Een vrouw in een
rolstoel en een man brengen wensen over. Vuilkar P3
> Een kindje zit in een rolstoel. Op straat staan auto’s. Op
straat fietst iemand. Te voet. Buggy van een mama P4
> Een man in rolstoel rijdt door het park. Auto’s hebben
een ongeluk. Een man is aan het joggen. Winkeltrolley
van oma. bus P5
> Een limousine haalt het koppel op. P6
> Een koets/buggy P9
Weer
> Het weer lijkt koud want sommige dragen een jas,
muts of sjaal. Bovendien staat er een sneeuwman. Er is
ook een schaatsbaan. P2
> koud, fletse zon Het is buiten koud, mensen hebben
jassen aan, dragen een sjaal, een pet … Het weer is
koud maar de zon schijnt flauwtjes: de sneeuwman
smelt. P3
> zacht weer, flets zonnetje, zacht voorjaarsweer. P4
> zachte zon met beetje wolken P5
> warm P6
> regenachtig, regenboog, Paraplu P7
> Regen en wind P8
> Een paraplu boven je hoofd houden als het regent P9
> sneeuw P10
> Nacht met heldere sterren, koud P11
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> k oud, de zon schijnt wel, de sneeuw begint te smelten P12
Zintuigen
Horen
 >G
 ejoel en geroep van de mensen. Blaffen van de hond.
Klikken van de camera C1
 >g
 eluid van vuurwerk, zatte mensen, klinken van glazen,
gejank van kat en hond, rijden van de auto P2
 >d
 e baby schrikt van de krant, piepen van gsm, zoenen,
twee vogels fluiten naar elkaar vanop de vensterbank.
Het geluid van de vuilniswagen P3
 >g
 ieten van water, trein, tikken van een klok P4
 >a
 uto’s toeteren omwille van het oponthoud, blaffen
van de hond, geluiden van de ambulance, politiewa
gen, botsing, bijen P5
 >A
 an de auto hangen achteraan blikjes, fluitende vogel
P6
 > Toeter van de kat, muisje kan piepen P7
 >d
 e wind die blaast P8
 >h
 et striemen van de regen, geluid van de harde
wind die andere geluiden overstemd, het gebliep en
geschetter van de kermis, het plonsen en pletsen in
de plas door het jongetje, de vermanende woorden
van mama, het rollen van de wielen van de buggy, het
knerpen van de blaadjes telkens iemand erop trapt,
de verschrikte kreet van de man met de tulband als
zijn paraplu binnenstebuiten waait, het geluid van
overtrekkende vogels (richting zuiden), het geluid van
de kranen, de cementmixer, en de werkmannen op de
bouwwerf, de lieve woordjes van de mama aan haar
baby’tje, het druppelen van de regen op de stof van
de paraplu van de papa, het zoeven van de ballon (hij
‘scheert’ door de lucht), het gegeneerd klateren van het
plasje van de jongen, het gegiechel van het passerende
meisje die dat ziet P9
 >B
 innen: de muziek in de uitzending over de Olympi
sche Spelen op de tv, opa Chinees roept enthousiast
uit dat hij het mooi vindt, het tikkende geluid van
stokjes waarmee gegeten wordt, het schrapende
geluid van mes en vork op de borden tijdens het eten,
het (valse?)kattengejank van poes, het getokkel op de
piano van poes, het knagen op de knook van hond. Bui
ten : het geluid van vallende sneeuw, het zacht snuiven
en hinniken van het paard, het geluid van de flits van
het fototoestel P10
 >h
 et knerpen van de sneeuw, het zoeven van de skilat
ten, het ijselijke gegil van hond die in de dieperik stort,
het gegniffel van kat, het gegrinnik van de jongens,
mama die vertelt, muis die piept, het gelach van Vader
tje Vorst P11
 > v ogeltje fluit, onthaal rode ballon door zijn vriendjes,
het geblaat van de schaapjes, hond wuift kat uit, vogel
ligt te slapen in nest (snurken vogels?) P12
 >h
 et getrommel van de kat P13
	Proeven
 > v an feestelijke drankjes P2
 >d
 e smaak van tandpasta P3
 > z oete smaak van babypap, bittere van koffie P4
 >b
 uiten eten (boterhammen, koffie) P5
 > s maak van kersen, peren, ananas P6
 > v erschillende smaken: zoet (snoeperijen), zout( hambur
ger, hotdog), bitter (drankjes), zuur (zure snoepjes) P7

































> de smaak van paddenstoelen P8
> de aardse smaak van paddenstoelen, smaak van peren en
appels, pompoenen P9
> de smaak van het eten en drinken (Chinees versus
westers), de aardse, vette smaak van frieten, de diepe,
warme smaak van rode wijn, de scherpe smaak van
saké, loempia, kroepoek, rijst, de zoete melksmaak van
de papfles, bot P10
> de intense geur van een echt haardvuur kun je als het
ware proeven: rokerige smaak P11
> de foto van het verjaardagsbuffet doet je het water in
de mond lopen (zoveel lekkere smaken), de smaak van
tandpasta P12
Ruiken
> Geur van de hotdog met botje voor de hond C1
> de geur uit een schoorsteen P2
> de geur van het vuilnis, van het ontbijt, van tandpasta P3
> geur van rozen, krokussen, sneeuwklokjes P4
> geur van de motor van de auto, van het eten, van cho
cola, van een vuilbak P5
> geur van bloemen P6
> geur van zoete lekkernijen, zouterige van hotdogs en
hamburgers, gebraden kip, geur van regen P7
> de geur van de herfst, van vochtige aarde en zoet be
derf P8
> geur van herfst, vochtige aarde P9
> de geur van het eten en drinken, de geur van de vacht
van poes, hond en paard, de zachte geur van babyhuid,
de geur van de pamper, de geur van het bot waarop
geknaagd wordt P10
> frisse geur van sneeuw en vrieskou, warme rokerigheid
van hout dat brandt in de open haard, de geur van de
vacht van hond en kat P11
> de geur van een koude winterochtend, de geur van de
vacht van hond, kat en de schaapjes, de geur van de
ballonnen P12
> de geur van het huis, de geur van de vacht van hond en
kat, de geur van de ballon P13
Voelen
> ijs en sneeuw P2
> sneeuw, water P3
> prikken van de degen P4
> klauwen van de kat P5
> cactus, vormen van eten en versiering P7
> de wind op je huid P8
> regen op je huid, stampen in de plassen P9
> stokjes, vork of papfles in je mond, koude en warmte P10
> kraken van de sneeuw, de warmte van het haardvuur P11
> de koude P12
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Tomas Creyf, Erf Goed! Knip Goed! Brussel, CANON, 2003
Mieke Christiaens & Carl Medaer, Hoekenwerk in een kleutergroep. Brugge, Die Keure, 1997
Dag Jules! Themaboek 1. Meerhout, Uitgeverij Zwijsen-Infoboek, 2002
Efrat De Groot-Yadgar en Joke de Hoogh, Handboek Vertelzakken. Stichting Nederlands
Kenniscentrum Verteltassen
Mondiaal leren in de kleuterklas. Studio Globo
Murielle Mattelaer, Zwarte vlucht? Witte Invasie? De sociale relativiteit van het fenomeen concentratieschool.
KULeuven, onuitgegeven eindverhandeling Faculteit Sociale Wetenschappen, 2006
Schatkist Instap. Meerhout, Uitgeverij Zwijsen-Infoboek
Steunpunt Diversiteit & Leren, Klein, klein climmertje. Antwerpen, Uitgeverij De Boeck, 2006
Steunpunt Diversiteit & Leren, Clim. Een climrek naar intercultureel leren. Antwerpen, Uitgeverij De Boeck, 2006
M. Vandenbroeck, De blik van de Yeti. Over het opvoeden van jonge kinderen tot zelfbewustzijn en verbondenheid.
VBJK Universiteit Gent, Gent, 1999
An Vleurick & Filip Paelman (red.), Een CLIMrek naar intercultureel leren. Werken aan een climmig klasklimaat.
Bronnenboek kleuteronderwijs en 1ste graad lager onderwijs. Verhalen, spelletjes, activiteitenfiches, kopieerbladen.
Steunpunt Intercultureel Onderwijs, Universiteit Gent, Gent, 2006
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De kleuters waren geboeid door de tekeningen en begonnen spontaan te

vertellen over de gebeurtenissen op de prenten, zelfs een heel stil verlegen kind

begon te vertellen bij de prent waarop een kerkhof te zien is. Een andere kleuter had

plezier in de manier van tekenen en werd vrolijk bij het zien van juf die verliefd is. De

prenten zetten de kleuters aan tot praten (taalontwikkeling) en heel aandachtig kijken
(voorbereidend lezen), het zien van grappige situaties waar ze een oplossing voor
zochten (probleemoplossend denken) enz…
Juf Paulette, derde klasje, Helchteren

Mijn zoon van bijna zes vond het boek naar eigen zeggen “super mega fantastisch”. Hij

kwam me steeds meer vertellen over de poes en de hond, over de twee stoute vriendjes en
over de meneer en mevrouw die verliefd werden en een kindje kregen. Hij waardeerde de
grappige kleurrijke tekeningen bovendien zo, dat hij ze zelf begon na te tekenen.
Mama van Lucas

Mijn dochter van drie heeft bijzonder veel sympathie voor de rode ballon die niet

wil slapen. Als ze het boek dichtklapt zegt ze steeds tevreden: “En nu slaapt hij wel!” Het

boek vormt voor haar een ideale aanleiding om ook eens iets aan mij te vertellen, wat ze
dan ook met veel bravoure doet. Ze heeft nog niet alles ontdekt, maar geniet er duidelijk
van dat ze zelf eens de leiding mag nemen!
Mama van Eline

De kleuters waren zeer enthousiast over de prenten. De rode ballon was één van de

eerste opvallende dingen. Verschillende details waren de aanleiding om over de eigen
ervaringen te praten. ‘Dat vuurwerk hebben wij ook gedaan!’ ‘Mama en papa hebben
geen kerstboom.’ ‘Ik was ook verkleed als batman met carnaval!’ De kleuters zochten

mee naar de verhalen, de hond en de kat (‘Die poes mag die hond niet zo plagen’), het
koppeltje (‘Die zijn verliefd, die gaan trouwen...’ ‘ah, zie je wel.’)
Meester Guy, derde klasje, Antwerpen

