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VERANTWOORDING
Het project Stel je voor… heeft de multiculturele identiteit in het
basisonderwijs als uitgangspunt. Binnen dit project zijn twee grote
thema’s uitgewerkt, die materiaal bieden voor de identiteitsontwikkeling van alle leerlingen in de basisschool.
Het eerste thema In je element volgt daarbij de lijn van de oerelementen aarde, water, lucht en vuur. In de optiek van de oerverhalen zijn dat de elementen waaruit alles is opgebouwd. Er zijn in drie
afzonderlijke delen lessenseries ontwikkeld voor de onderbouw, de
middenbouw en de bovenbouw.
Het tweede thema Mijn verhaal, jouw verhaal omvat lessenseries
die ontwikkeld zijn rond identiteit als (levens)verhaal. Mijn verhaal,
jouw verhaal kun je uiteen laten vallen in drie kleinere onderdelen:
ik en mezelf, ik en de ander en ik en de wereld. Die verschillende invalshoeken komen in de lessenseries terug.
Bij sommige lessenseries is materiaal gemaakt voor alle bouwen.
Andere lessenseries beperken zich tot een bouw. Zo zijn de volgende
boekjes ontstaan:
■ Een koffer vol verhalen met lessen voor de onder- midden- en
bovenbouw.
■ Zintuigen met lessen voor de onder- midden- en bovenbouw.
■ Mijn kamer, jouw kamer met lessen voor de midden- en bovenbouw.
■ Droomland met lessen voor de bovenbouw.
■ Schimmige beroepen met lessen voor de bovenbouw.
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INLEIDING
Stel je voor…
dat kinderen door dit lesmateriaal gaan vertellen, zingen, bewegen, spelen, schilderen over hun eigen-aardigheden.
Stel je voor…
dat kinderen door dit lesmateriaal trots kunnen zijn op hun eigen-aardigheid
Stel je voor…
dat kinderen door dit lesmateriaal zonder oordeel nieuwsgierig zijn naar elkaars
eigenaardigheden
Ontdekkingsreis

Met dit lesmateriaal nemen wij kinderen mee op een ontdekkingsreis naar hun
‘eigen verhaal’ (identiteit) in relatie tot het verhaal van de ander. In deze ontdekkingsreis nodigen wij kinderen uit hun verhaal te vertellen en te beleven met
hoofd, hart, handen en ziel.

Uitgangspunten

•

•

•

•

Vier elementen

Het kind staat in al zijn heelheid centraal, niet alleen zijn cultuur of een facet
daarvan. Ieder kind draagt immers de geschiedenis van families en culturen in
zich.
Kinderen zijn uitgenodigd in een rijke leeromgeving hun eigen verhaal te ontdekken in dialoog met zichzelf, met andere kinderen, met voor hen betekenisvolle volwassenen, met de omgeving en met andere waardevolle (verborgen)
inspiratie bronnen.
Kinderen krijgen in een veilige en uitdagende omgeving ruimte om hun
kwaliteiten te ontwikkelen, waarmee ze een heel mens worden. Zo ontstaat er
een goede balans tussen hun fysieke, emotionele, mentale en spirituele intelligentie.
Kinderen krijgen de ruimte om spelenderwijs hun visie op hun eigen bestaan,
hun relaties met anderen, hun betrokkenheid bij de wereld en hun verbondenheid met de verborgen dimensies van het leven vorm te geven.

Als inspiratie voor dit project hebben we de vier natuurelementen gekozen. Dat is
niet zomaar. Het zijn krachtige, universele metaforen. Elk element staat voor een
deel van het ‘eigen verhaal’.
• Aarde - ik en mijn omgeving. Je kunt het element aarde verbinden aan het
fysieke bewustzijn. Het gewaar zijn van jouw lichaam, jouw roots, jouw familieverhalen, jouw plek op aarde.
• Water - ik en mijn relaties Het element water kun je verbinden aan het sociaal-
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•
•
•

Vier kunstvakken

Alle groepen

emotionele bewustzijn. Het gewaar zijn van jouw beweging, jouw geven en nemen, jouw invloed op jezelf en de ander.
Lucht - ik en mijn dromen. Het element lucht kun je verbinden aan het mentale
bewustzijn. Het gewaar zijn van jouw dromen, jouw verbeelding, jouw denken.
Vuur - ik en mijn eigenheid. Het element vuur kun je verbinden aan je intuïtie
en het spirituele bewustzijn. Het gewaar zijn van jouw eigenheid, jouw passie,
jouw invloed.

In dit project staan de kunstvakken centraal: Taal, Muziek & beweging, Drama en
Beeldend. Deze kunstvakken doen een beroep op alle communicatievormen, verbaal
en non-verbaal. Kunstvakken en identiteit gaan hand in hand, kunstzinnige
activiteiten kunnen immers niet zonder diversiteit, nieuwsgierigheid, een open
houding naar jezelf en naar de ander.
Voor elke bouw hebben we lessen gemaakt, voor groep 1-2, 3-4-5, 6-7-8. Je kunt
deze lessen schoolbreed, per bouw of per groep uitvoeren. Het spreekt voor zich
dat wanneer de leerlingen vanaf groep 1 t/m 8 structureel werken met dit lesmateriaal, de kwaliteit van de kunstvakken en de ervaring en beleving van kinderen
breder en dieper wordt: er is dan sprake van een doorlopende leerlijn.
Stel je voor…
Jouw HANDEN in de AARDE
Jouw ZIEL weerspiegeld in het WATER
Jouw HOOFD in de LUCHT
Jouw HART vol VUUR

De auteurs

Taal: Robin Raven, docent op de Marnix Academie, verhalenverteller en kinderboekenschrijver:
Mijn motto is ‘verhalen vertellen is het leven vertellen’. Alles begint met een verhaal, in woord of gebaar. Door kleine en grote verhalen ontdekken kleine en
grote mensen hun verleden en heden, en kunnen zij een visie ontwikkelen op de
toekomst. Harry Mulisch noemde het korte zinnetje ‘en toen…’ ooit het belangrijkste
zinnetje van de mensheid. Ik onderschrijf dat van harte, want als we elkaar niets
meer te vertellen hebben, houdt het (actieve) leven op. Verhalen vertellen is altijd
een interactief proces, er mag nooit sprake zijn van eenrichtingsverkeer. Samengevat: verhalen vertellen is een samenspel tussen verhaal, verteller en luisteraar.
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Muziek & beweging: Tet Koffeman, zangeres/songwriter en vocal coach:
‘De grootste uitdaging in dit project was het zoeken naar vormen om kinderen uit
te nodigen zichzelf en anderen te ontmoeten door muziek en om zichzelf te laten
stralen. Als leerkracht/coach speel je een belangrijke rol in dat proces. In mijn werk
als vocal coach werk ik niet zozeer aan het ‘vormen’ van de stem als wel aan het
vrijmaken ervan, samen met bezieling en persoonlijke expressie. Loslaten is vaak
het sleutelwoord. Het lichaam weet heel goed wat het moet doen, we kunnen er
veel meer op vertrouwen en het minder ‘beheersen’. En we kunnen nieuwsgierig
zijn. Door jezelf en elkaar verrast worden tijdens het maken van muziek is het
mooiste cadeau.’
Drama: Annelies van den Berg, theatermaker en coördinator bij het Utrechts
Centrum voor de Kunsten:
‘Mijn drijfveer voor dit project is mijn grote fascinatie voor de vragen: wie ben ik
en wie ben jij? Ik ben daar steeds naar op zoek en ik blijf mezelf verrassen. Steeds
weer ontdek ik nieuwe lagen en kanten in mezelf en de ander. Nieuwsgierigheid en
verbeelding zijn voor mij de sleutelwoorden.
In de dramalessen staat de verbeelding centraal, je verbeelding brengt je overal en
kent geen grenzen. Ik wens alle kinderen toe dat zij via dit project met nieuwe ogen
naar zichzelf en de ander gaan kijken: zien en gezien worden, daar gaat het om.’
Beeldend: Gera Woltjer, docent beeldende vorming aan de Marnix Academie
Utrecht en kunstenaar:
‘Kinderen leren door dit project van ontmoetingen met zichzelf en met de ander het
waardevolle van zichzelf en van die ander inzien. Het is inspirerend om te onderzoeken hoe je door middel van kunst dit doel bij kinderen kunt bereiken of in ieder
geval een aanzet in deze ontwikkeling kunt geven. Het is een uitdaging om daarbij
lessen te maken met nieuwe beeldende werkvormen. Mijn passie voor onderwijs en
kunst kwamen mij hier goed van pas.
De wortels van een aantal ideeën voor de lessen liggen vooral in Australië én bij
de kunstvormen van hun oervolk, de Aboriginals. Uit dit land keerde ik net voor de
aanvang van het project terug.
Ik hoop dat de kinderen door de lessen versteld van zichzelf en de ander zullen
staan!’
Praktische tips

Kamishibai
Een Kamishibai is een klein, opvouwbaar Japans verteltheatertje, vertelkastje eigenlijk. Hierin kun je vertelplaten, foto’s, tekeningen etc. laten zien. Het vertelkastje
kan ook dienen als ‘altaartje’ waar je attributen omheen legt die met het element of
9
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thema van de les te maken hebben. Bijvoorbeeld stenen, kaarten, muziek, kaarsen,
talking stick.
Talking stick
In een aantal lessen muziek & beweging, drama en beeldend is gebruik gemaakt
van een talking stick (letterlijk een spreekstok of een sprekende stok). Talking sticks
werden door de indianen beschouwd als symbool van vrede. Het waren prachtig
bewerkte stokken (versierd met o.a. bont, kralen, leer, paardenhaar en veren) die
met eerbied werden behandeld. Bij belangrijke gebeurtenissen en beslissingen ging
de stick de kring rond; alleen diegene die de stick in handen had, kreeg hiermee
het recht om te spreken. Een talking stick bezit de macht van het woord. Wie hem
vasthoudt, praat niet zomaar, maar vanuit het hart, rechtstreeks tot het hart van
een ander, waarbij sociale verschillen en cultuurverschillen verdwijnen.
Herhalen en rituelen
Met name bij de muziek- en dramalessen kan het teveel zijn als je alle stappen in
een les doet. Je kunt de stappen ook heel goed los van elkaar geven. De kwaliteit
van de lessen zal bovendien verbeteren wanneer je de stappen regelmatig herhaalt,
in de kring, in de speelzaal of op andere momenten in de week. Herhaling zorgt
ervoor dat de beleving, ervaring en aandacht van de kinderen zich verdiept. Op
deze manier creëer je waardevolle momenten en rituelen, die rust en vertrouwen
brengen.
Structuur beeldende lessen
De lessen bevatten een doordachte structuur. De structuur is terug te zien aan de
opbouw van de les in de opeenvolgende stappen. Om het doel van iedere les te
halen is het van belang dat je alle stappen met de kinderen uitvoert. Als je de
volgorde van de stappen zoals die staan aangegeven in de lesopbouw hanteert, komen de les en daarmee de kinderen het beste tot hun recht.
Houding van de leerkracht
Neem als leerkracht zelf deel aan het proces van identiteitsontwikkeling: hoe kan ik
in mijn professionele hoedanigheid authentiek zijn, en zo de kinderen uitnodigen dat
ook te zijn?
• Neem een open houding aan zonder oordeel.
• Durf op je intuïtie te vertrouwen.
• Wees nieuwsgierig naar jezelf en de ander: durf controle los te laten (met andere ogen en oren naar jezelf en anderen kijken en luisteren).

STEL JE VOOR • IN JE ELEMENT
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•

•
Muziekfragmenten en
toelichting

Reflecteer op de ervaringen: wees authentiek, laat mensen/kinderen zelf
verbindingen leggen, geen meningsvorming of debat maar dialoog. Laat ruimte
voor eigen beleving door gebruik te maken van open vragen, laat uitwisselen.
Geef indien nodig concrete (fysieke) aanwijzingen.

Muziek beweegt, muziek ontroert, muziek verbindt, muziek ontlaadt... Op deze cd
is een bonte verzameling liedjes uit alle windrichtingen bij elkaar gebracht. Er is een
enorme diversiteit aan culturen, talen, verhalen, instrumentatie en zeggingskracht
te horen. Er is gerangschikt naar de 4 elementen aarde, lucht, water en vuur, die de
inspiratiebron zijn geweest bij het ontwikkelen van dit lesmateriaal.
In eerste instantie zegt deze verzameling natuurlijk vooral iets over de samenstelster. Het zijn haar keuzes, ze komen uit haar muziekcollectie, ze raken bij haar een
snaar… Iedereen kan zelf een dergelijke verzameling samenstellen, en elke verzameling zal uniek zijn. Elke verzameling is een persoonlijk verhaal over betekenisgeving en ervaring.
Over smaak valt niet te twisten
De uitdaging is dan ook om aan de hand van deze collectie op zoek te gaan naar
verdieping. Voorbij mooi of lelijk, op zoek naar persoonlijke beleving. Wat laat mij
dansen, huilen, zingen, ontspannen...
Een viool die eenzaam een eenvoudige melodie speelt? Een groep zigeuners die
samen speelt en zingt en in de handen klapt? Gevangenen die tijdens het zware
werk zingen over hun verlangen naar huis? Een fanfare die over straat loopt en met
trompetten en trombones de mensen achter zich aan lokt?
Hoe gebruik je de muziekfragmenten?
• Als kennismaking met muziek uit verschillende culturen.
• Om met kinderen te praten en te filosoferen over de betekenis achter de muziek.
• Om de verbeeldingskracht van kinderen prikkelen.
• Om de klankvoorstelling van kinderen vergroten.
• Om kinderen uit te nodigen te bewegen of te dansen, als energizer.
• Als overgang tussen 2 lessen.
• Om een bewustzijnsniveau aan te spreken.
• Heel gericht binnen een bepaalde les met een nader bepaald doel.
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Inhoudsopgave + bronvermelding verzamel-cd
Muziekfragmenten AARDE:
1 I’m going home
Door: Ervin Webb and prisoners
Traditional uit zuiden van Verenigde Staten
Afkomstig van cd: the original Alan Lomax Collection
2004, Continental Record Services, crscd 810
2 Mama na scribi krosi
Surinaams traditioneel volksliedje
Door Female Factory
Afkomstig van cd: Female Factory live at the Royal Theatre Carré Amsterdam
1997 www.dino.nl/female factory
3 Jocul Boldenilor
Door: Fanfare Ciocârlia
Brassband uit de Balkan
Afkomstig van cd: Iag Bari
Piranha Records pircd 1577
4 Men’s elephant hunting song
Door: Pygmeën uit Centraal Afrika
Afkomstig van cd: Echoes of the Forest
1995, Ellipsis Arts cat nr 4020
5 Family tree
Door: Venice
Verenigde Staten
Afkomstig van cd: Spin Art
1997 Vanguard Records
Muziekfragmenten WATER:
6 Elle Chelle
Door: Andreas Vollenweider en Bobby McFerrin
Afkomstig van cd: Cosmopology
Mix van culturen, wereldpop, jazz en klassieke muziek
Sony Classical SK 89096
7 Sy
door: Ballakè Sissoko
koraspeler en griotzanger uit Mali
afkomstig van cd: Tomora
2005 Indigo France
8 Hamsadhwani tabla duet
Door: Anoushka Shankar
Raga’s uit India
Afkomstig van cd: Anourag
EMI 5 56969 2 2
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9 Ja Vestretil Vas/Mama
Door: Roby Lakatos
Zigeunermuziek uit Balkan
Afkomstig van cd: live from Budapest
459 642 2 Global sounds 2001
Muziekfragmenten LUCHT:
10 Air (from orchestral suite nr. 3)
Door: Bobby McFerrin en YoYo Ma
Van J.S. Bach, Duitsland,
Afkomstig van cd: Hush
1992 Sony Music Entertainment Inc.
11 Alfama
Door: Quatro Ventos
Portugese fado
Afkomstig van cd: Global Sounds 2001
CPG 2001012
12 Romeo and Julia dance
Componist Prokofjev, Rusland
Door: onbekend
Afkomstig van cd: onbekend
13 Emigration Theme
Door The Chieftains
Ierse folkmuziek
Afkomstig van cd: long journey home
Soundtrack van televisie serie over Ieren in Amerika
14 Wiri wiri
Door: Youssou N’dour
Afrikaanse troubadour, zingt in Wolof en Engels
Afkomstig van cd: Joko
Columbia 489718 2
Muziekfragmenten VUUR:
15 Four for tango
Componist: Astor Piazzolla, Argentinië
Door: Kronos Quartet
Afkomstig van cd: Winter was hard
1990 B000005 IZO
16 Cada vez que te miro
Door: Varios 5
Zigeunermuziek uit Andalusië, Spanje
Afkomstig van cd: Una noche del Camino
1996, Pasarela SL, CDP4/651
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17 O cessate di piagarmi
Componist: Scarlatti, Italië
Door: Cecilia Bartoli
Afkomstig van cd: 18th century Italian Songs
1992 Decca
18 Omarm me
Door: Bløf
Nederlandstalige popmuziek
Afkomstig van cd: Het eind van het begin
2004 Capitol 7243 5601 652 1
19 Djembe Solo
Door: Surutu Kunu
Afrikaanse percussiesolo
Afkomstig van cd: onbekend

Ondersteuning Utrechts Centrum voor de Kunst (UCK)
Train de trainer
Ter ondersteuning van leerkrachten bij de uitvoering van het project IN JE ELEMENT ZIJN!
Doelen
• De professionele kwaliteiten bij leerkrachten naar boven halen. Zie houding
leerkrachten p. 10.
• Handvatten bieden om met kinderen te werken in kunstvakken. Oefeningen,
opdrachten en werkvormen leren gebruiken uit ontwikkeld materiaal met oog op
feedback.
• De link leggen naar identiteitsontwikkeling. Zorgen voor goede randvoorwaarden: vertrouwen, veiligheid. Leren benoemen wat er gebeurt, leren omgaan met feedback, storingen en weerstand uit de groep. Een link leren leggen
tussen de werkvormen en identiteitsontwikkeling. Oog krijgen voor verschillen,
kinderen leren verrijken in plaats van uitsluiten.
Kunstvakdocenten in de klas
Natuurlijk is het ook mogelijk om in overleg met het UCK gebruik te maken van
kunstvakdocenten in de klas die de lessen van dit project uitvoeren. Op deze manier
kan een bepaalde les wellicht uitgroeien tot een groter project, kun je de specifieke
vakkundigheid van de leerkrachten vergroten of kun je teambreed het thema identiteitsontwikkeling bij leerkrachten zelf uitdiepen.
Voor meer informatie: UCK, Annelies van den Berg, aberg@uck.nl
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AARDE

IK EN MIJN OMGEVING

AARDE
Het verhaal

TAAL

DE DUIVELSVLEK
Op een maandagmorgen kwam het hagedisje Tjitjak de troonzaal in. Prins Siddharta
zat op zijn troon. Hij had zijn gezicht verborgen achter een spiegeltje.
‘Selamat pagi, prins,’ zei Tjitjak. ‘Goedemorgen.’
De prins antwoordde niet. Tjitjak kwam dichterbij. ‘Is uw gezicht verdwenen?’
vroeg hij.
De prins liet het spiegeltje zakken. ‘Kijk toch eens naar me,’ zei hij.
Tjitjak begreep het niet. ‘Het spijt me,’ zei hij. ‘Maar u spreekt in raadselen.’
‘Mijn gezicht!’ riep de prins. ‘Zie je dat dan niet?!’
Tjitjak sprong op de leuning van de troon, boog voorover en zag ineens een gouden vlekje op de linkerwang van de prins. ‘Ik zie een klein stipje,’ zei hij. ‘Bedoelt u
dat?’
‘Natuurlijk!’ zei de prins. ‘Het is verschrikkelijk! Stel je voor dat de mensen mij
zien! Vreselijk! Wat moet ik doen?’
Tjitjak zweeg. Hij had geen flauw idee.
‘Kom,’zei de prins. ‘Laten we een wandeling gaan maken. Misschien bedenken we
wel een oplossing.’ De prins stond op en liep de troonzaal uit. Tjitjak rende achter
hem aan.
Na een lange wandeling kwamen ze bij de kali, de rivier. Toen ze een tijdje aan de
waterkant zaten, verscheen Pak Branie. Hij was de sterkste man uit de kampong,
het dorp. Hij kon krokodillen verslaan, rollen met zijn spieren en dansen op stukjes
glas.
‘Selamat pagi!’ riep hij. ‘Mag ik aanschuiven?’
‘Natuurlijk,’ zei de prins. Snel schoof hij zijn linkerhand voor de vlek.
‘Ik zoek Boeaja de krokodil,’ zei Pak Branie. ‘Die smeerlap heeft vanmorgen twee
eenden van mij naar binnen gewerkt. Als ik hem te pakken krijg, dan…’
Hij stopte met praten en keek verwonderd naar de prins. ‘Wat heeft u op uw
wang?’
Tjitjak keek mee en zijn ogen vielen bijna uit hun kassen: de vlek was gegroeid!
Hij was nu zo groot als een muntje.
Pak Branie boog voorover en keek alsof hij een geest zag. ‘Adoe!’ riep hij uit. ‘Lieve
help! U… U hebt een duivelsvlek!’
Toen maakte hij dat hij wegkwam.
De prins begon te huilen en bekeek zichzelf in het water. Plotseling klonk er geborrel. Het was Boeaja de krokodil! Iedereen was bang voor hem. Hij was niet ver17
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trouwen. Er werd over hem gefluisterd dat hij zijn eigen broer had opgevreten na
een ruzie over wie de grootste bek had. Boeaja deed altijd heel vriendelijk, maar
als je te dichtbij kwam, vrat hij je op.
‘Selamat pagi,’ gromde hij. Hij stak zijn groene snuit uit het water en zag vanuit
zijn ooghoeken de prachtige ring aan de linkerhand van de prins. ‘Wat een mooie
ring hebt u daar. Mag ik die eens wat beter bekijken?’
‘Natuurlijk,’ zei de prins. ‘Hij stak zijn hand uit en Boeaja kwam langzaam dichterbij.
‘Hij is prachtig,’siste Boeaja. ‘Ik heb veel ringen gezien, maar deze is nog mooier
dan de zon. Mag ik nog iets dichterbij komen?’
De prins knikte weer en deed een stapje naar voren. Daar had Boeaja op gewacht.
Hij opende zijn bek en wilde toehappen. Maar… toen zag hij de vlek.
‘Een… Een duivelsvlek!’ schreeuwde hij. ‘U bent vervloekt!’ Hij draaide zich om en
plonsde met een enorme klap terug in de kali.
De prins zakte naar de grond en begon hartverscheurend te huilen. Toen al zijn
tranen op waren kwam hij weer overeind. ‘Kom,’ zei hij. ‘We gaan naar huis. Ik ben
vervloekt… Er is niets aan te doen…’
Maar toen ze de paleistuin wilden inlopen, streek er ineens een prachtige gouden
vogel voor hun voeten neer. Tjtjaks bekje viel open: het was Garuda, de gouden
vogel! De vogel die alleen bestond in de verhalen die vaders en moeders vertelden
aan hun kinderen voor het slapen gaan. Er werd gezegd dat je een wens mocht
doen als je Garuda zag, maar dat had Tjitjak natuurlijk nog nooit meegemaakt. Het
was maar een sprookje.
‘Dag prins,’sprak Garuda plechtig. ‘Ik heb uw droefheid gezien en daarom ben ik
gekomen om voor u te zingen.’
De gouden vogel hief zijn kop omhoog en begon een prachtig lied te zingen. Toen
Tjitjak om zich heen keek zag hij dat de palmbomen langzaam heen weer begonnen te wiegen, dat er bloemen uit de grond opschoten, en dat alle vissen hun
kopjes uit het water staken. De hele natuur deed mee – zelfs de wind nam de zoete
geur uit de bergen mee. Niemand bleef onbewogen bij zoveel schoonheid.
Prins Siddharta stond er als betoverd bij. Hij had altijd gedacht dat Garuda alleen in
de sprookjes van zijn moeder voorkwam, maar blijkbaar bestond de gouden vogel
toch echt.
Even verderop stak Boeaja zijn kop uit het water. Toen hij Garuda hoorde zingen,
propte hij twee plukken wier in zijn oren. Boeaja had een hekel aan schoonheid. Hij
hoorde liever een mooie boer of een ander vies geluid. Traag zwom hij dichterbij.
De prins was een makkelijke prooi. Hij stond vlak bij de waterkant en had alleen
oog voor de zingende vogel.
19
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Zo stil mogelijk kroop de krokodil uit het water. Zo makkelijk was het nog nooit gegaan. Hij sloop naar de prins om hem mee te sleuren, maar op het moment dat hij
wilde toeslaan schoot er een kokosnoot los van een wiegende palmboom, bovenop
zijn kop. Tok!
Boeaja zakte met schele ogen in elkaar. Toen pas ontdekte Tjitjak hem. Hij tikte de
prins op zijn slof. ‘Kijk,’ zei hij en wees. ‘Daar heb je die engerd ook weer.’
‘Ach,’ glimlachte de prins. ‘Die arme ziel is in slaap gevallen. Dat komt natuurlijk
door het lied van Garuda.’ Vertederd aaide hij de uitgetelde krokodil over zijn bol.
Na het zingen verdwenen Garuda in de richting van de zon.
‘Nu mag u een wens doen,’ zei Tjitjak.
‘Dat heb ik al gedaan!’ riep de prins uit. ‘Ik heb gewenst dat niemand meer gek zou
doen over mijn vlek!’
Hij wreef over zijn vlek en riep naar de zon. ‘Bedankt Garuda! Selamat jalan!
Goede reis!’
‘Snel naar het paleis,’zei hij tegen Tjitjak. ‘Dit moeten we aan iedereen vertellen!’
In de troonzaal stond de doekoen, de tovenaar, al te wachten. ‘Waar was u toch,
prins? We hebben het hele paleis doorzocht.’
‘Tjitjak en ik hebben een wandeling gemaakt,’ zei de prins. ‘En kijk eens wat ik op
mijn wang heb? Een duivelsvlek! Maar het kan me niets schelen!’
De doekoen keek naar de wang van de prins en schudde zijn hoofd. ‘Dat is helemaal
geen duivelsvlek,’ zei hij. ‘Duivelsvlekken bestaan niet. U hebt een prinselijke moedervlek.’
‘Een moedervlek?’ herhaalde prins verbaasd. ‘Maar Pak Branie en Boeaja zeiden dat
het een duivelsvlek was!’
‘U moet niet alles geloven wat men u vertelt,’ zei de doekoen. ‘U hebt er vandaag
een prachtige moedervlek bij gekregen. Gefeliciteerd. Een gouden moedervlek is
een teken van uw goddelijke afkomst en van geluk.’
‘Dat klopt!’ riep de prins. ‘Want weet u wie wij zojuist bij de paleistuin hebben
gezien? Garuda! Hij zong een prachtig lied voor me! En ik heb ook nog eens wens
gedaan.’
De doekoen schudde weer zijn hoofd. ‘Maar prins,’ zei hij, ‘Garuda bestaat toch
alleen in de oude verhalen die vaders en moeders aan hun kinderen vertellen voor
het slapen gaan? Gaat het wel goed met u?’ ‘Héél goed zelfs,’ antwoordde de prins.
‘Ik ben niet gek geworden. Jij hebt hem toch ook gezien, Tjitjak?’
Tjitajk zweeg. Wie zou hem geloven? Hij dacht aan het mooie lied, de dansende
bomen, de bloeiende bloemen en de opspringende vissen. De prins was inderdaad
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niet gek. Hij had Garuda echt gezien. Maar de doekoen was ook niet gek. Garuda
bestond alleen in sprookjes. Dat wist iedereen. Uiteindelijk besloot hij dat er dus
maar een conclusie mogelijk was.
Het leven was een sprookje.
Verwerkingsvragen

•
•
•
•
•
•

Heb jij iets van jezelf wat jou uniek maakt?
Wat zou er gebeuren als iedereen er hetzelfde uitzag?
Kan je mooi van binnen zijn?
Kan je aan iemands gezicht zien hoe hij is? Wanneer noem je iemand je vriend
of vriendin?
Kan jij iets wat anderen niet kunnen?
Lijk jij meer op je vader of je moeder?
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MUZIEK & BEWEGING

IK EN MIJN OMGEVING
Ik luister met mijn hart
Ik praat met mijn handen
Ik kijk met mijn oren
Ik voel
Ik speel
Kenneth Patchen

Bouw
Doelen
Materiaal

Bovenbouw
Het kind kent het eigen lichaam als expressiemiddel ▪ het kind kan initiatief nemen
en heeft iets van zijn eigenheid laten zien of horen
Cd speler ▪ cd muziekfragmenten ▪ groot speellokaal

Stap 1

Inleiding
• Luister naar 1 van de muziekvoorbeelden, bijv ‘I’m going home’. Dit lied is gezongen door gevangenen, die zingen terwijl ze zwaar werk moeten doen.
▪ waarom zou dit fragment bij de les over het lichaam passen?
▪ hoe zou je op deze muziek bewegen?
▪ waar zou het lied over gaan? (eventueel de tekst van het lied opzoeken en samen
met kinderen vertalen)
▪ waarom zouden de mannen dit lied met elkaar zingen?

Stap 2

Warming up
• Maak hier gebruik van tai chi oefeningen. Tai chi is afgeleid van heel oude
Chinese gevechtssporten, die zeer vertraagd (slow motion) zijn uitgevoerd. De
bewegingen zijn gebaseerd op souplesse, concentratie en slimheid (je laat je
tegenstander als het ware zichzelf uitschakelen).
• Ga in een kring staan.
1
▪ teken met je neus kleine cirkels in de lucht. Maak ze steeds groter en groter
▪ beweeg langzaam en blijf denken aan een potloodje dat aan je neus vastgebonden zit
▪ maak dan de cirkels weer kleiner en kleiner, tot je niet meer beweegt
2
▪ leg je rechterhand op je linkerhand
▪ breng je handen tot boven je hoofd en maak dan een grote cirkel door je handen
naar buiten te laten zakken. Kijk je rechterhand na
23
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▪ doe hetzelfde met je linkerhand op je rechterhand, en kijk je linkerhand na
▪ herhaal enkele keren
3
▪ zak door je knieën en maak kleine cirkels met je heupen
▪ maak de cirkels groter en groter. En maak ze weer kleiner en kleiner
▪ maak nu een achtje met je heupen, denk daarbij aan een denkbeeldig potloodje
dat aan het eind van je ruggegraat of stuitje vastgebonden zit
▪ beweeg langzaam, alsof je door water beweegt
Stap 3

Bewegingsoefening
Deze oefening wordt zeer vertraagd en in stilte uitgevoerd!
• De helft van de groep gaat binnen in de kring staan. Degenen die de kring vormen fungeren als een soort zacht muurtje, maak de kring zo groot mogelijk!
• Degenen die in de kring staan krijgen de volgende instructie:
▪ stel je voor dat op de grond heel dun papier ligt dat kraakt en kreukt als je erop
loopt.
▪ je gaat zo lopen dat je niets hoort en het papier niet kreukelt. Dat gaat zo:
▪ sta op één been (dit been is nu ‘vol’, omdat je volle gewicht erop staat) en zet je
andere voet op de grond zonder gewicht (dit been is nu ‘leeg’).
▪ verplaats dan langzaam je gewicht naar die voet. Het andere been wordt nu ‘leeg’.
▪ breng het lege been naar voren en zet de voet weer neer zonder gewicht.
▪ laat dan je gewicht op dat been komen.
▪ zo verplaats je je zonder geluid en met souplesse. Kijk niet naar de grond, dan val
je om!. Kijk niet naar een ding in het bijzonder, maar kijk voor je en probeer alles
tegelijk te zien. Stel je voor dat je ook ogen in je achterhoofd hebt.
▪ doe dan hetzelfde met je ogen dicht!
• Hier komt het zachte muurtje in actie. De buitenkring zorgt ervoor dat niemand
zich ergens aan stoot. Als iemand tegen het zachte muurtje loopt is dat prima,
dat doet geen pijn. De Chinezen zeggen; zacht wint altijd van hard.
Nabespreking: hoe ging dat? ▪ durfde je de anderen te vertrouwen toen je je ogen
dicht had?
▪ had je meer controle over je lichaam of minder toen je je ogen dicht had?
▪ benoem als leerkracht wat je ziet in de groep en denk daarbij aan het doel: de
kinderen positief herkennen in hun zoeken naar hun eigen identiteit (= in deze les
bewegingstaal.)
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Stap 4

Namenspel
• De groep stampt met de voeten in een langzaam tempo en telt daarbij steeds
tot 4.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 etc.
• Als dit gelijk gaat voeg je de handklap toe op de tweede en de vierde tel. Als dit
gelijk gaat roept de leerkracht zijn naam duidelijk op de eerste tel en laat je de
groep antwoorden op de derde tel. Herhaal dit een paar keer.
• Als de kinderen dit voelen, roept de volgende in de kring zijn naam en antwoordt de groep. Ga zo de cirkel door. Je kunt het tempo kan nu verhogen.
• Neem een driekwartsmaat: een stamp op de eerste tel en twee klappen op de
tweede en de derde tel. Op de eerste tel (stamp) roept de leerkracht zijn naam,
klapt op de tweede en derde tel en laat de groep antwoorden op de eerste tel
van de volgende maat.
• Laat het ritme weg en vraag of de kinderen hun naam willen roepen of zingen
op een manier die iets over henzelf zegt.
• Vraag nu of ze er ook een beweging bij kunnen maken die bij hen past, en bij
de manier waarop ze roepen of zingen.
• Laat iedereen gaan zitten en vraag de kinderen om een voor een op te staan en
zichzelf voor te stellen op een manier die bij hen past.
• Bedank iedereen.
Nb: je kunt afspreken met de kinderen dat je mag passen als je niet mee wilt doen.
Benoem het wel als dat gebeurt: zo wordt het kind gezien en doet het toch mee.
Stel vragen als: ik zie dat je niet meedoet? Kun je vertellen waarom niet? Vind je
het eng? Wat vind je eng? Hoe zou het voor je zijn om het wel te doen, ook al vind
je het eng? Hoe is dat voor de anderen? Doe je wel eens iets wat je eigenlijk heel
eng vindt? En hoe voel je je dan achteraf?
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AARDE:

DRAMA

IK EN FAMILIEVERHALEN UIT DE HELE WERELD
We worden gevormd door onze familie, of we nu in Kansas wonen of in
de Kalahari: hier leren we voor het eerst over andere mensen en over de
wereld waarin we leven.
Uit: Familie (National Geographic Moments)

Bouw
Doel
Materiaal

Stap 1

Extra
Stap 2

Bovenbouw
Wie zich inleeft in personen krijgt een bredere kijk op de wereld
Gelamineerde foto’s uit het fotoboek familiec ▪ cd nr. 5 Family tree door Venice
▪ 5 sjaaltjes ▪ 5 petten ▪ 5 hoeden ▪ 5 brillen ▪ 5 slabbetjes ▪ 5 kettingen ▪ 5 pruiken
Familieverhalen
Foto’s kijken
• Bekijk in groepjes van 4-5 een familiefoto en praat over het verhaal achter de
foto.
▪ wie staan erop?
▪ hoe staan ze? (houding, mimiek, hoe staan ze ten opzichte van elkaar)
▪ wat is er aan de hand?
▪ waar is de foto genomen?
▪ waarom is de foto genomen?
Wat gebeurde er vlak voor of na de foto?
Familiefoto’s komen tot leven
Tableau vivant
• De groepjes verdelen de rollen en de daarbij behorende attributen. Op jouw
teken gaan ze in precies dezelfde houding staan als de foto. Als er niet genoeg
rollen zijn neemt één persoon van de groep de rol van regisseur op zich. Die
kijkt of iedereen goed staat (mimiek, houding, plaats).
• Laat de kinderen stil worden en met hun aandacht naar binnengaan, stel de
volgende vragen:
▪ wie ben je?
▪ wat voel je?
▪ met wie voel je een verbinding in deze familie? Met wie juist niet?
▪ hoe is de familie om je heen?
• Geef ze even de tijd om met elkaar uit te wisselen.
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Extra

Stap 3:

Stap 4

De groep oefent het stukje wat vooraf ging aan de foto en eindigt het spel in de
foto.
Het verhaal achter de foto
Presentatie
• Maak een afgebakend speelvlak en zorg dat de kijkers het goed kunnen zien.
▪ vraag de eerste groep om klaar te gaan staan, terwijl de kijkers hun ogen dicht
hebben. Op jouw teken openen de kijkers hun ogen en vertellen ze wat ze zien:
Welk verhaal zit er achter de foto? Hoe zijn de verhoudingen binnen de familie? Hoe
is de sfeer?
▪ dan telt de leerkracht tot zes en komt de foto tot leven in woord, gebaar en emotie.
▪ bespreek met de kijkers en makers of het verhaal klopt met wat de kijkers hadden
bedacht? Hoe kan het eventueel anders of beter? Welke titel zou je dit verhaal geven?
Extra A ▪ groep 1 gaat klaarstaan, groep 2 observeert goed en neemt de houding zo
exact mogelijk over
▪ groep 2 laat de foto tot leven komen terwijl de leerkracht tot zes telt
▪ de makers geven hun reactie: klopte het met het verhaal wat zij hadden bedacht
Extra B ▪ groep 1 presenteert het stukje dat vooraf ging aan de foto en stopt op het
moment van de foto
▪ groep 2 neemt de houding over en speelt na een teken van de leerkracht het
stukje na afloop
▪ bespreek na of het volgens de makers ook zo zou zijn gegaan
Afsluiting
Lied
Branches in the wind							
Still standing here together
One more storm to weather
We’ll get through it yet
So we’re gathered here
Holding on to each other
To let go of another one we won’t forget
Now as we say goodbye
To one of our own
We may be lonely
But we’re not alone
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Though the leaves will fall
And the tears will flow
May it always comfort us to know
The family tree will always grow
Father down to son, mother to daughter
Thicker than water, we are made of this
From the earth we rise
To the earth returning
We’ll keep a candle burning
For the ones we’ll miss
And when we say goodbye
To one of our own
We may be lonely
But we’re not alone
Though the leaves will fall
And the tears will flow
May it always comfort us to know
The family tree will always grow
It’s stronger than the wind can blow
The family tree will always grow
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AARDE
De les
Bouw
Doelen

Ontwerp

Technieken
MateriaaL

Gereedschap
Voorbereiding

Organisatie

Stap 1

BEELDENDE VORMING

IK EN MIJN FAMILIEGESCHIEDENIS
Bovenbouw
De kinderen hebben geboorte- of babyverhalen van zichzelf, hun ouders en grootouders verbeeld ▪ de kinderen zijn zich bewust van hun eigen herkomst en van een
stukje familiegeschiedenis
Hier ben ik. En ik ben geboren in….. Mijn vader is geboren in… en mijn moeder
komt uit…. En mijn grootouders? Waar kwamen die vandaan? Dat lijkt ver weg en
heel lang geleden. Maar het is allemaal jouw familie. Of ze nu dood of levend zijn,
dichtbij of ver weg
▪ zoek een stukje van je eigen familiegeschiedenis uit door geboorte- of babyverhalen op te halen bij je familie
▪ teken een netwerk voor je familie en plaats de geboorteverhalen erin
Tekenen ▪ schilderen ▪ collage
Gelamineerde foto’s uit het fotoboek Familie ▪ talkingstick ▪ vragenlijst (zie
bijlage) ▪ A-4 papier ▪ overtrekpapier ▪ gewone en kleurpotloden ▪ aquarelpotloden
of aquarelverf ▪ papier, minimaal 180 grams, 50 x 60 cm) ▪ pen ▪ oost-indische inkt
(of fineliners) ▪ ecoline ▪ viltstiften ▪ gelpennen ▪ lijm ▪ extra: kleine stickertjes
Schaar ▪ kroontjespen ▪ kwast ▪ penseel
De leerkracht stelt, eventueel samen met de kinderen, een map samen. In de map
komt de vragenlijst, 7 A-4-tjes, 7 post-itt-velletjes, 7 overtrekvelletjes van 10 x
15 cm. Informeer de ouders vooraf over de opdracht. Op deze manier kunnen zij
meedenken en samen met de kinderen de familiegeschiedenis tot leven brengen.
Zet voor de verwerkingsles van de verhalen de materialen klaar
Je kunt de les over ca. drie weken spreiden. Doe stap 1 t /m 3 in de eerste. Dan
krijgen de kinderen twee weken om de informatie te verzamelen. Daarna volgen
stap 4 en 5. Begin na de eerste week al met het uitwerken van de verhalen die al
binnen zijn. Werk tijdens de rest van de week naast het normale lesprogramma
door aan het werkstuk door nieuwe, net ‘ opgehaalde’ verhalen en gegevens aan de
kunstwerken toe te voegen. Als afsluiting volgt de expositie en evaluatie
Inleiding
Kijken naar kunst
De kinderen bekijken in groepjes van vier gedetailleerd twee gelamineerde foto’s
waarop familiefragmenten met babies staan.
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Foto uit Philadelphia, Pennsylvania, VS, 198, 7 Sam Abell
Bron: Fotoboek: ‘familie’, National Geographic, Leah Bendavid-Val.
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▪ wie staan erop?
▪ in welke tijd denken jullie dat de foto’s zijn gemaakt?
▪ wijs aan waaraan je dat kunt zien?
▪ kun je zien in welk land of werelddeel de foto is genomen?
▪ in welke ruimte of omgeving is de foto genomen?
▪ waarom zou de foto genomen zijn?
▪ wat zou het verhaal bij de foto kunnen zijn?
▪ wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen tussen de verhalen op de
foto’s?
Stap 2

Kringgesprek
• De leerkracht inventariseert klassikaal kort de antwoorden van de verschillende
groepen bij de foto’s
• Deel het mapje met de vragen en de blaadjes uit.
• De kinderen schrijven hun eigen naam op het eerste lege blaadje.
• De leerkracht vraagt aan de kinderen na te denken welke verhalen ze kennen
over hun geboorte of over de babytijd. De kinderen schrijven dit met steekwoorden op hun eigen blad. Stimuleer de kinderen om ook te tekenen.
• De talking stick ligt klaar. De leerkracht nodigt kinderen uit om de stok te pakken en een verhaal te vertellen.

Stap 3

Verhalen ophalen
• De leerkracht legt de bedoeling van de opdracht uit. De kinderen gaan thuis
een stukje van hun eigen familiegeschiedenis uitzoeken. Iedereen neemt het
mapje mee naar huis.
• De kinderen schrijven op de lege blaadjes de naam van de moeder, vader en
van de vier grootouders op. Op ieder blad komt de informatie over het betreffende familielid. Ze mogen op bezoek gaan bij of bellen met grootouders.
• Neem de vragenlijst door en er spreek een datum af waarop het verzamelde
materiaal terug op school moet zijn.
• De kinderen verzamelen thuis per familielid de antwoorden en verhalen. Laat
de vehalen tekenen op de post-its. Laat foto’s en ander beeldmateriaal overtrekken of natekenen. Je kunt ook kopieën of scans maken.
Tip ▪ voor kinderen in moeilijke situaties zoals gescheiden ouders doet de leerkracht suggesties om bijvoorbeeld van een van de ouders de familiegeschiedenis uit
te zoeken. In plaats van grootouders kun je ook tantes of ooms bevragen
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Stap 4

Instructie
• De mapjes komen op de afgesproken dag weer naar school.
• De leerkracht geeft instructie voor de verwerking van de verhalen door de stappen van de opdracht toe te lichten.
• Bij de uitwerking ligt het accent op het verbeelden van de verhalen bij ieder
familielid. Stimuleer daarnaast de kinderen om aandacht te schenken aan de
vormgeving van de omgeving en het tijdsbeeld waarin het verhaal plaatsvond.

Stap 5

Stap 5: Productie
Verbeelden
• Teken met potlood een netwerk voor de geboorte- of babyverhalen van jezelf
en je familie door voor ieder familielid een kader op het blad te tekenen.
• Bekijk of je daarbij je blad horizontaal of vertikaal wilt houden. Plaats het kader
voor jezelf in het midden of bovenaan het blad. De vorm van de kaders is vrij.
• Schrijf met pen en inkt of gelpennen bij ieder persoon de volledige namen, geboortedatum, plaats en het geboorteland.
• Vul de kaders van jezelf en ieder ander familielid met één verhaal. Plak in
de kaders de post-itts met de ‘krabbels’, de overgetrokken foto’s, kopieën en
scans. Werk ze uit en voeg kleur toe.
• Schrijf de verhalen er kort bij. Vertel daarbij iets over de het huis, de plaats of
omgeving.
• Geef met verbindingslijnen of pijlen aan wat de relaties tussen ieder familielid
zijn.
Doop de kroontjespen tot de helft van het gaatje in de inktpot. Zo voorkom je vlekken tijdens het tekenen
Van broers en zussen, ooms en tantes kun je de namen toevoegen

Tip
Extra
Stap 6

Evaluatie
• De kinderen maken met de leerkracht een expositie van de kunstwerken in de
klas.
• De kinderen wisselen verhalen over de families uit aan de hand van de
kunstwerken. De kinderen leiden elkaar rond langs de expositie. Het kind dat
de talking-stick in zijn handen heeft mag vertellen over een fragment uit zijn of
haar kunstwerk.
• De leerkracht begeleidt en stelt vragen. Het accent ligt op de geboorteplaats,
de omgeving, de omstandigheden, hoe het eruit zag, verschillen, overeenkomsten en tradities en rituelen bij de geboorte
• De leerkracht rond de opdracht af.
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•

Extra

Cultuur- en lestips

De expositie kan nog voortduren zodat kinderen in kleine groepen verhalen kunnen blijven uitwisselen.

De kinderen brengen de herkomst van hun eigen familie in kaart. Gebruik daarvoor
een grote wereldkaart of laat de klas op een groot papier zelf een kaart van de
wereld maken. Inventariseer in de klas waar de kinderen, ouders en grootouders
geboren zijn. Ieder kind geeft zijn of haar stickers met kleurpotlood een eigen kleur
en zet zijn of haar naam en de initialen van de beide ouders en grootouders erop en
plakt deze op de wereldkaart. Eventueel kun je per kind pijlen zetten van de geboorteplaats van de grootouders naar die van de ouders en van de ouders naar de
geboorteplaats van henzelf. Zo geef je óók de ‘trek’ van iedere familie weer
•

•

In geschiedenismethoden voor het basisonderwijs komen het onderwerp familiegeschiedenis en stamboomonderzoek aan de orde. Het is zinvol om daar als
voorbereiding of vervolg op deze les meer mee te doen.
Het Centraal bureau voor genealogie heeft een website met veel informatie over
familiestamboomonderzoek voor het basisonderwijs.(www.cbg.nl)

CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE
Prins Willem-Alexanderhof 22
Postbus 11755
2502 AT Den Haag
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Bijlage beeldend
Vragenlijst: Ik en mijn familiegeschiedenis
De map moet weer mee naar school op:……………
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•

Je hebt zeven bladen:
Ik
Mijn vader
Mijn moeder
De moeder van mijn vader
De vader van mijn vader
De moeder van mijn moeder
De vader van mijn moeder
Verzamel op ieder blad de informatie over de geboorte- of babytijd van het
familielid. Te beginnen bij jezelf, daarna komen de ouders, dan de grootouders.
• Als er geen verhalen over de geboorte- of babytijd zijn dan mag je vragen naar
iets anders belangrijks uit zijn of haar leven.
• Stel de volgende vragen en schrijf de antwoorden op ieders blad op.
• Maak als iemand jouw een verhaal vertelt tekeningen op de post-itts en schrijf
aan de achterkant daarvan het verhaal.
▪ noteer de de volledige namen, de geboortedatum-, plaats, stad en het geboorteland.
▪ heeft de naam een betekenis?
▪ in welk huis ben ik, of bent u geboren?
▪ hoe ziet de omgeving en het huis eruit?
▪ hoe zag de wieg of het bedje eruit?
▪ hoe zag de kamer eruit?
▪ wat had ik, of wat had u aan?
▪ kunt u het geboorteverhaal of anders een verhaal uit mijn of uw babytijd vertellen?
▪ hoe was het gezin vroeger? Hoeveel broers en zussen waren er?
▪ wat zijn de namen en geboortedata van de broers en zussen?
▪ waren er tradities zoals dopen of besnijdenis of andere rituelen?
▪ welke familietrekken of andere dingen ziet u bij mij terug?
•

Vraag of er foto’s zijn en of je die mag bekijken. Trek ze over, teken ze na of maak
een kopie of leg ze onder de scanner en print ze uit. Schrijf de verhalen erbij.

STEL JE VOOR • IN JE ELEMENT
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WATER

IK EN MIJN RELATIES

WATER
Het verhaal

TAAL

EEN DAG VAN NIETS
Het was een saaie dag. Er gebeurde niets in het paleis en Tjitjak verveelde zich.
Toen zag hij dat de prins naast hem in elkaar gedoken zat.
‘Wat is er met u?’ vroeg hij verbaasd. ‘Bent u ziek?’
‘Ziek van het werk,’ zuchtte de prins. ‘Zie je die stapel daar?’ Hij wees naar de
stapel post naast hem. ‘Dat moet ik vandaag allemaal lezen. En er ook nog mijn
handtekening onder zetten.’
‘Van wie zijn die brieven?’ vroeg Tjitjak.
‘Van iedereen en allemaal,’ antwoordde de prins. ‘Niemand staat stil in dit land.
Iedereen is altijd maar in beweging.’ Hij pakte een brief van de stapel. ‘Deze is van
de oppasser van Gadjah de olifant. Hij wil een grotere stal, maar weet je wat zoiets
kost?’
Zuchtend greep hij de volgende brief. ‘En deze is van de rijstplukkers. Zij willen een
nieuwe vogelverschrikker omdat er vogels zijn gekomen die de sawa’s kaalvreten.’
De prins keek somber voor zich uit. ‘Weet je wat ik wil? Niets, maar ik moet altijd
van alles.’
‘Ik weet een leuk spelletje,’zei Tjitjak. ‘Stel je voor: nergens aan denken. Wie dat
kan, heeft gewonnen.’
De prins klapte in zijn handen. ‘Goed idee,’ zei hij. ‘Ik begin!’ Hij sloot zijn ogen en
er verschenen denkrimpels in zijn voorhoofd. Na een tijdje gingen de ogen weer
open.
‘En?’ vroeg Tjitjak.
‘Ik probeerde aan niets te denken,’ klonk het teleurgesteld, ‘maar het lukte niet. Ik
dacht aan lekker eten, mijn moeder, aan jou, en toen weer aan lekker eten.’
‘Niet aan niets?’ vroeg Tjitjak.
‘Wel aan iets,’ mopperde de prins. ‘Maar niet aan niets.’
‘Nou ik,’ zei Tjitjak. ‘Aan niets denken is makkelijk. Ik zal het u voordoen.’
Hij sloot zijn ogen en probeerde nergens aan te denken maar het lukte hem niet.
Hij dacht aan de knoop op het mutsje van de prins, diepe gaten in de muur en sappige boomblaadjes, maar niet aan niets. Na een tijdje opende hij zijn ogen weer.
‘En?’ vroeg de prins. ‘Is het gelukt?’
‘Ik heb aan alles gedacht,’ zei Tjitjak. ‘maar niet aan niets.’
‘Denken aan niets is een spelletje van niets,’ zei de prins knorrig. ‘Zullen we iets
anders doen? Kwartetten met dierenplaatjes? Steentjes gooien? Touwtje springen?
Verstoppertje?’
Tjitjak vond het wel spannend. Kon je eigenlijk wel aan niets denken? ’Laten we het
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vragen aan doekoen Kripoet,’ zei hij. ‘Hij kan ons vast leren hoe je aan niets kunt
denken.’
De prins schudde zijn hoofd. ‘Iemand die aan alles kan denken, kan natuurlijk niet
aan niets denken.’ Hij stond op. ‘Ajo, laten we toch maar gaan. Een wandelingetje
zal ons goed doen.’
Ze liepen naar het hutje van doekoen Kripoet. Toen ze binnenkwamen zweefde de
oude man boven de grond met zijn ogen dicht. Tjitjak trok aan zijn linkervoet.
‘Waar was u mee bezig? vroeg de prins zo vriendelijk mogelijk.
‘Ik probeer aan niets te denken,’ zei de doekoen. ‘Loskomen van alles. Dat is heel
moeilijk.’
‘En?’ vroeg Tjitjak nieuwsgierig. ‘Lukte het?’
‘Nee,’ klonk het sip. ‘Ik heb overal aan gedacht: aan een nieuw brouwsel, toverspreuken en een moeilijke vraag, maar niet aan niets. Maar wat doen jullie hier?’
De prins en Tjitjak keken elkaar aan. ‘Niets,’ zeiden ze tegelijk. ‘Laat maar.’
Teleurgesteld verlieten ze het hutje. ‘Laten we het eens proberen bij Oelar de
slang,’ stelde de prins voor. ‘Hij is misschien wel eng en sluw, maar ze zeggen dat
hij veel weet.’
Oelar lag in elkaar gedraaid op een verrotte boomstam op een afgelegen plek in de
jungle. Zijn ogen waren dicht. Tjitjak tikte Oelar een paar keer hard op zijn kop.
‘Wakker worden!’ riep hij. ‘Denktijd!’
Verstoord opende de slang zijn rode ogen.
‘Waar was u mee bezig?’ vroeg de prins nieuwsgierig.
De slang hief zijn kop omhoog. Zijn tong schoot als een zweep naar buiten. ‘Ik probeer aan niets te denken,’ siste hij. ‘Dat is heel moeilijk.’
‘En?’ vroeg Tjitjak. ‘Lukte het?’
De slang loerde naar hem maar toen schudde hij zijn kop. ‘Nee,’ klonk het sip. ‘Ik
heb overal aan gedacht: aan een nieuwe huid, sappige Tjitjaks, een goede boomstam om op te liggen, maar niet aan niets. Maar wat doen jullie hier?’
De prins en Tjitjak keken elkaar aan. ‘Niets,’ zeiden ze tegelijk. ‘Laat maar.’
Teleurgesteld liepen ze verder. ‘Laten we naar Gadjah gaan,’ stelde de prins voor.
‘Hij kan trompetteren en boomstammen versjouwen. Hij weet vast wel hoe je aan
niets kunt denken.’
Ze vonden de olifant in zijn stal. Het enorme beest lag vredig te slapen. De prins
wapperde met zijn hand voor zijn gezicht. ‘Adoe,’ zei hij. ‘Wat stinkt het hier.’
‘Olifantenpoep,’ zei Tjitjak en hij wees naar een rokende olifantendrol.
‘Pfff,’ zuchtte de prins. ‘Nou begrijp ik waarom hij nooit op de Pasar mag komen. Ik
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kan bijna niet nadenken van die gore stank.’
‘Dat is alleen maar goed!’ grinnikte Tjitjak. ‘Daarvoor zijn we hier!’ Hij trok Gadjah
hard aan zijn linkeroor. Verstoord opende het grote beest zijn linkeroogje.
‘Waar was u mee bezig?’ vroeg de prins.
‘Ik probeerde aan niets te denken,’ zuchtte de olifant. ‘Dat is heel moeilijk.’
‘En?’ vroeg Tjitjak. ‘Lukte het?’
‘Nee,’ klonk het sip. ‘Ik heb overal aan gedacht: aan lekkere nootjes, trompetmuziek, een nieuwe stal, maar niet aan niets. Maar wat doen jullie hier?’
De prins en Tjitjak keken elkaar aan. ‘Niets,’ zeiden ze tegelijk. ‘Laat maar.’
‘Laten we naar Pak Branie gaan,’ stelde de prins voor. ‘Hij is de sterkste man van de
kampong. Hij kan krokodillen verslaan, rollen met zijn spieren en over glas lopen.
Hij weet vast wel hoe je aan niets kunt denken.’
Pak Branie stond bij de steengroeve en hield een groot rotsblok boven zijn hoofd.
Zijn ogen waren gesloten. Er liepen een paar rode steekmieren over zijn neus maar
hij gaf geen krimp.
‘Waar bent u mee bezig?’ vroeg de prins. ‘Aan het trainen voor een wedstrijd?’
Pak Branie opende zijn ogen. ‘Welnee,’ hijgde hij. ‘Ik probeer aan niets te denken
maar dat valt niet mee. Ik dacht: misschien helpt het als ik dit rotsblok optil.’
‘En?’ vroeg Tjitjak. ‘Was uw gedachte juist?’
‘Nee,’ zei Pak Branie. ‘Deze kiezel is trouwens zo licht als een veertje.’ Hij gooide
het rotsblok ver weg over de bomen de jungle in. Ergens tussen het groen klonk
een vreselijke schreeuw. Daarna sloeg hij de mieren van zijn neus.
‘Maar om op je vraag terug te komen, ik heb overal aan gedacht: aan vette krokodillen, scherpe stukjes glas, rollende spieren, maar niet aan niets. Maar wat komen
jullie doen?’
‘De prins en Tjitjak keken elkaar aan. ‘Niets,’ zeiden ze tegelijk. ‘Laat maar.’
‘Laten we terug gaan naar het paleis,’ zei Tjitjak. Hij kreeg genoeg van het
spelletje. De prins had gelijk. Er was niks aan. Niemand wist hoe je het spelen
moest.
‘Laten we het nog één keer vragen,’ zei de prins.
‘Aan wie dan?’ vroeg Tjitjak.
‘Aan Eénoog Pentjoeri.’
Tjitjak schrok toen hij die naam hoorde. Eénoog Pentjoeri was een lelijke dief,
een geslepen inbreker en een ruwe vechtersbaas. Hij was zo klein als een aap en
broodmager. ‘Weet u dat zeker?’ vroeg hij. ‘Pentjoeri vloekt als een draak en staat
bekend om zijn slechtheid.’
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‘Aha!’ zei de prins. ‘En waaròm wachtte je op mij?’
‘Ik weet het niet meer, prins,’ antwoordde Pentjoeri. ‘Het spijt me, maar mijn geheugen laat me de laatste tijd steeds vaker in de steek.’
De prins grinnikte. Toen viel zijn oog op de zak naast de troon. ‘Wat moet je met
die zak?’
‘Die zak?’ Pentjoeri wreef zich over zijn snorretje. ‘Niets, ik moet daar helemaal
niets mee.’
‘Niets?’ zei de prins verrast. ‘Dat komt dan goed uit!’ Zijn ogen begonnen te twinkelen. ‘Mijn vriend Tjitjak en ik proberen al de hele dag te ontdekken hoe je aan
niets kunt denken.’
‘Oh,’ zei Pentjoeri opgelucht. ‘Dat is makkelijker, hoor. Gewoon je oog sluiten.’
De prins wapperde met zijn hand. ‘Kom, doe het ons voor. Sluit je oog en denk aan
niets.’
Pentjoeri deed wat hem werd opgedragen. Na een tijdje opende hij zijn ene oog.
‘En?’ vroeg Tjitjak. ‘Is het gelukt?’
De oude dief schudde zijn hoofd. ‘Nee,’ zei hij. ‘Ik heb overal aan gedacht: aan
mooie diamanten, hoe je een Tjitjak kunt braden in een sausje van sappige uitjes,
maar niet aan niets.’
‘Wegwezen, dan,’ zei de prins knorrig. ‘Aan jou heb ik ook niets.’
‘Het spijt me dat ik u niet van dienst kan zijn,’ zei Pentjoeri met een vuile grijns.
Hij boog als een knipmes en maakte dat hij wegkwam met de gestolen diamanten.
‘Wat zullen we nou beleven?’ zei de prins ineens. ‘De troondiamanten zijn weg!’
‘Gestolen, zult u bedoelen,’ antwoordde Tjitjak. ‘Ik zei het toch? Die Pentjoeri is het
toonbeeld van slechtheid. Een wolf in schaapskleren. Ze zeggen dat hij zelfs zijn
oude blinde moeder heeft beroofd van haar laatste rijstkorrels. U had hem in de
gevangenis moeten gooien.’
De prins dacht na. ‘Je hebt gelijk,’ antwoordde hij. ‘Ik ben te goed van vertrouwen.’
De rest van de dag draaide de wereld door. Alles was in beweging: doekoen Kripoet
werkte koortsachtig aan een nieuw brouwsel, Oelar kreeg zijn nieuwe huid, Gadjah
sjouwde met houtblokken en Eénoog Pentjoeri genoot van de gestolen diamanten.
Maar in het paleis gebeurde niets. Helemaal niets. De wereld stond stil. Het was
verschrikkelijk.
‘Waar denk je aan?’ vroeg de prins na een tijdje.
‘Aan niets,’ zei Tjitjak verveeld. ‘We hebben een heleboel stappen gezet, maar we
zijn geen stap verder gekomen.’ Hij grinnikte om zijn vondst. ‘En u?’
‘Ook aan niets,’ geeuwde de prins. ‘Waar zou ik aan moeten denken? Zie je wel, ik
zei toch dat het een stom spelletje was…’
Stil dachten ze verder.
Aan niets.
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‘Daarom juist,’ zei de prins. ‘Iemand die geen manieren kent, weet vast wel hoe je
aan niets kunt denken.’
Dat begreep Tjitjak niet maar hij stelde geen vraag. De prins wist vast wel wat hij
deed.
Na lang zoeken vonden ze Pentjoeri in de troonzaal. Omdat de prins er niet was
had de oude dief de verleiding niet kunnen weerstaan om de mooiste diamanten uit
de troon te wippen.
‘Selamat Pentjoeri,’ zei de prins. ‘Wat doe jij hier?’
Het ene oog van Pentjoeri keek betrapt naar de prins, als het oog van een roofvogel. ‘Ikuuu… Ik wachtte op u,’ zei hij met een brede grijns.
Verwerkingsvragen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kun je ook aan niets denken?
Kun je alles weten?
Wat is je eerste herinnering?
Wanneer zit je hoofd vol gedachten?
Sta jij wel eens stil of ben je altijd in beweging?
Kan het leven ook saai zijn?
Wat is een avontuur?
Is het belangrijk om te leven?
Wat is geluk en kun je dat zelf maken?
Iedere speler uit het verhaal heeft een rol. Wat is jouw rol?
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MUZIEK & BEWEGING

IK EN MIJN BEWEGING
‘Meestal zwem ik tegen de stroom in,
maar vandaag voel ik de energie om me gewonnen te geven’.
Peter Høeg, ‘Smilla’s gevoel voor sneeuw’

Bouw
Doel
Materiaal

Bovenbouw
Het kind kan vanuit zijn klankvoorstelling eigen muziek maken
Materiaal ▪ grote vellen papier ▪ dikke zwarte stiften of kwasten ▪ zwarte verf

Stap 1

Warming up
•
Vraag de kinderen om in de kring plaats te nemen. Laat ze hun ogen even dicht doen.
Laat de kinderen luisteren naar de vragen en niet hardop antwoord geven.
Instructie: hoe zit je erbij?
▪ hoe is het met je hoofd: is het leeg, is het vol?
▪ luister even naar de gedachten in je hoofd...
▪ hoe is het met je hart: klopt het snel, klopt het langzaam?
▪ luister even naar het ritme van je hart..
▪ hoe is het met je adem: adem je laag in je buik, adem je hoog in je borst?
▪ adem je snel, adem je langzaam?
▪ luister even naar je ademhaling en voel hoe je adem binnenstroomt..
▪ hoe is het met je rug: zit je aktief, ben je moe en slap?
▪ heb je zin in deze oefening, heb je geen zin in deze oefening?
▪ voel even hoe het met je energie is in je lichaam...
▪ deze les gaat over beweging: meebewegen of tegenbewegen.
▪ wat past het meest bij jou?
▪ ben je iemand die meestal meebeweegt?
▪ of iemand die vaak tegenbeweegt?
▪ waarom denk je dat dat zo is?
▪ zou je dat ook anders kunnen doen?
▪ hoe zou dat voor je zijn, om eens op een andere manier mee te doen?

Stap 2

Luisteroefening
‘STOMP!’
•
Opdracht: bekijk het dvd-fragment uit de muziektheatervoorstelling Stomp (zie DVD
Stomp, hoofdstuk water).
NB: to stomp is een Engels woord. Zoek eens op wat het betekent? Wat heeft het woord met
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de voorstelling te maken die je ziet?
▪ wat hoor je?
▪ wat zie je?
▪ wat voor gevoel krijg je van deze muziek?
▪ krijg je zin om te bewegen of stil te staan?
▪ krijg je zin om geluid te maken of stil te zijn?
▪ hoe zou je deze muziek opschrijven?
▪ zit er een verhaal in? kun je het verhaal vertellen?
NB: Waarom klinken de buizen steeds anders? Wat voor verschillen hoor je? In toonhoogte?
Doordat de buizen langer en korter worden (meer of minder lucht bevatten) veranderen de
toonhoogtes. Bij een lange buis klinkt de toon lager als bij een korte buis.

Stap 3

Muzikale verwerking
Voorbereiden
•
Plak een aantal grote vellen papier aan elkaar.
•
Leg voor elk groepje dikke stiften of kwasten en verf klaar. (Deel de kinderen straks in in
groepjes van ongeveer vijf.)
•
Vraag de kinderen van tevoren om hun instrumenten mee te nemen. Of leg de instrumenten klaar die de school zelf in huis heeft. Of maak met de kinderen van afvalmaterialen zelf instrumenten.
Inleiding
•
Deze opdracht kun je op verschillende manieren uitvoeren
▪ als er kinderen een muziekinstrument spelen kunnen ze het meenemen
▪ zoniet, maak dan gebruik van de instrumenten die de school zelf heeft
▪ een andere variatie is om zelf instrumenten te bouwen, met behulp van afvalmaterialen:
plastic flessen, kartonnen dozen, buizen, stokken etc.

Stap 4

Geleide klankoefening
•
Ga in een kring zitten.
•
Doe je ogen dicht en luister. Luister naar de geluiden om je heen. Hoor je buiten auto’s
rijden? Of hoor je de wind of de regen? Hoor je mensen praten op straat, of in school?
•
Luister dan naar de geluiden in je hoofd. Hoor je je oren ruisen? Sssssss........
sssssss.......... En hoor je je hart misschien kloppen? Boem boem boem. En als je heel
goed luistert: hoor je dan misschien muziek? Hoor je ergens ver weg muziek? Een stem
die een lied zingt? Of een viool die een speelt? Of een draaiorgel misschien?
•
Zing nu het geluid dat je hoort. Of het geluid dat het eerste in je opkomt. Allemaal door
elkaar, zonder iets af te spreken. Doe dit steeds 3 keer achter elkaar, met alleen een
pauze om te ademen. Klank – adem- klank – adem - klank
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•

Dan luister je weer aandachtig naar de muziek in je hoofd. Wie weet hoor je nu iets heel
anders? Met een hele andere sfeer? Wat voor gevoel krijg je erbij? Krijg je het warm of
koud? Krijg je zin om te dansen, of juist om heel stilletjes te zitten?
•
Doe dan weer een serie van 3 klanken achter elkaar. Klank – adem- klank – adem - klank
•
Doe de klankenserie in totaal 3 keer.
•
Dit is je klankvoorstelling. Je kunt je dus voorstellen hoe iets klinkt zonder het eerst echt
te horen!
Er zijn componisten die op deze manier hun nieuwe, originele, eigen, nog niet bestaande muziek of liedjes schrijven. Niet door die te bedenken, maar door te luisteren!

Stap 5

De grafische partituur
•
Muziek kun je op verschillende manieren opschrijven. Met het notenschrift: muziekbalken,
noten, en de vioolsleutel of de bassleutel, en de maatsoort aan het begin van de regel.
▪ wie speelt er een instrument?
▪ wie kan noten lezen?
•
Een andere manier is het gebruiken van een grafische partituur: je tekent als het ware het
muziekstuk dat je wilt horen.
▪ met behulp van een golvende lijn kun je geluid uitbeelden. Je ziet bijvoorbeeld hoe lang een
toon klinkt, en of het geluid hoog of laag is. En of het zacht en soepel verandert van klank, of
hoekig en puntig ineens anders gaat klinken
Enkele voorbeelden
▪ lange vloeiende golfbeweging met weinig variatie
▪ korte hoekige golfjes, en dan ineens stippen, en dan een lange uitgerekte lijn naar boven
▪ dikke hoekige punten, dan korte strepen met onderbrekingen
Vooroefening
•
Muziek bestaat uit tegenstellingen:
▪ hard en zacht
▪ hoog en laag
▪ geluid en stilte
▪ staccato en legato (puntig en vloeiend)
▪ warm en schril
▪ onheilspellend en lieflijk
•
Ken je nog meer contrasten?
Uitvoering
•
Werk in groepjes van 5. Voor je gaat beginnen: denk even terug aan de eerste oefening.
▪ wat hoorde je voor muziek in je hoofd?
▪ was het snel, langzaam, opgewekt, droevig, hard, zacht, duidelijk, moeilijk te horen?
▪ gebruik al deze ideeen voor je partituur!
▪ dit is de bron van je muzikaliteit, je bent vandaag zelf een componist!
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NB: Maak gebruik van de contrasten. Dat maakt de muziek spannend en levendig.
Presentatie
•
Als de partituren klaar zijn, kiest ieder groepje een dirigent, deze gaat ervoor zorgen dat
de muziek precies zo gespeeld wordt als de groep het bedacht heeft!
•
De dirigent stelt zijn orkest op:
▪ wie zit waar?
▪ welke instrumenten zitten bij elkaar?
•
Hang je partituur duidelijk zichtbaar op.
▪ leg goed uit wat je wanneer wilt horen
▪ begin vanuit absolute stilte en aandacht: opgelet!
•
Dirigeer je groepspartituur!
Veel succes!
Gefeliciteerd, je hebt zojuist je eigen muziekstuk laten klinken!
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DRAMA

IK EN MIJN VRIENDSCHAP
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Het water gaat er anders dan voorheen’
Bram Vermeulen

Bouw
Doel

Bovenbouw
Kinderen zijn zich bewust van de momenten waarop ze steun van een vriend(in)
ervaren en van momenten waarop ze een vriend(in) missen.

Stap 1

Talking stick
• In het midden van de kring ligt een door de klas gemaakte talking stick*. Iedereen die wil mag de talking stick oppakken en zijn of haar verhaal vertellen,
zonder dat een ander daarop reageert. Als de verteller vindt dat hij klaar is legt
hij de talking stick terug en mag een ander vertellen.
• Vraag de kinderen te vertellen over een moment waarop je veel steun van
je vriend(in) hebt ervaren of over een moment waarop je je vriend(in) heb
gemist.

Stap 2

Dialoog schrijven
• Verdeel de klas in tweetallen.
1. Stel je voor… je bent twee vrienden of vriendinnen, de één heeft de ander
gemist en wil hem of haar dat zeggen maar vindt dat niet makkelijk.
2. Stel je voor… je bent twee vrienden of vriendinnen, de één heeft veel steun van
de ander ervaren en wil hem daar voor bedanken maar durft dat niet goed te zeggen.
• De tweetallen maken een keuze uit 1 of 2. Ze verdelen de rollen en bespreken
kort wat er voorafgaand aan de dialoog is gebeurd.
• Op jouw teken gaan de tweetallen schrijven en houden ze op met praten. Let
op: pas in de laatste drie zinnen mogen ze de boodschap zeggen!
• A. schrijft een zin en geeft het papier door aan B, die schrijft een zin etc. De
dialoog mag maximaal uit één kantje bestaan.

Stap 3

Dialoog uitspelen
• Als de dialoog klaar is gaan de tweetallen oefenen:
▪ de tekst hardop voorlezen
▪ samen bedenken waar het zich afspeelt, wat ze doen
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▪ de situatie uitspelen en daarbij de tekst lezen
▪ de situatie uitspelen en de tekst uit het hoofd zeggen
Variatie ▪ laat een ander tweetal de dialoog uitspelen
Stap 4

Presentatie
• Maak een afgebakend speelvlak. Om de beurt presenteren de tweetallen hun
dialoog. De kijkers geven tips en tops over de tekst en het spel.
▪ waar gaat de situatie over?
▪ klopt de tekst met het spel? Is het geloofwaardig?
▪ kun je zien dat het goede vrienden zijn, waaraan zie je dat?
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BEELDENDE VORMING

IK EN MIJN VERSCHILLENDE KANTEN
Kunstwerk /foto blz.: Gera Woltjer, ‘drijvende vissen’ uit de serie droomdrijvers, 2005
Dit werk is de inspiratiebron voor deze les.

De les
Bouw
Doelen
Ontwerp

Techniek
Materiaal

Gereedschap

Bovenbouw
De kinderen hebben verschillende kanten van zichzelf beschreven en in beeld gebracht ▪ de kinderen zijn zich bewust van de persoon die zij zijn.
Dit ben jij. Bruine ogen, zwarte krullen, een brede lach. Dat is wat we zien. Of ben
je meer of anders dan dat wat we nu zien? Denk aan de verschillende kanten van
jezelf, je kwaliteiten, karakter, je verschillende humeuren en gevoelens. Noem
maar op. Beschrijf jezelf en breng dit in een ‘zelfportret’ in beeld. Gooi het blokje in
het water. Welke kant komt bovendrijven…?
Gemengde techniek
Zwembadje ▪ pomp ▪ emmer ▪ wit A-4 papier ▪ pen ▪ kleurpotloden ▪ watervaste viltstiften ▪ zwarte dunne Eddings ▪ houtblokken van minimaal 5 x 5 cm ▪ schuurpapier
▪ caperol of vernis ▪ witte latex ▪ kwast ▪ talking stick
Geen

Voorbereiding

Zaag van tevoren houtblokken op maat gezaagd. Hiervoor kun je de hulp van een
houthandel of ouder inschakelen.

Organisatie

De kinderen kunnen zelf de blokjes schuren en in de latex zetten. De volgende
dag kun je ze bewerken. De bewerkte kubussen hebben weer een droogtijd nodig,
afhankelijk van het materiaal waarmee je het aflakt. Pomp het zwembad op als de
kubussen klaar en droog zijn en vul het met water.

Stap 1

Inleiding
• De kinderen zitten in de normale opstelling aan hun tafel. Werk eerst met
paren. Vraag de kinderen een beschrijving te geven van het uiterlijk van een
kind naast hen. Draai daarna de rollen om, zodat de ander aan de beurt is om
hetzelfde te doen.

Stap 2

Schrijven
• De kinderen gaan nu individueel werken. Iedereen krijgt een wit vel A4 papier.
• De leerkracht neemt nu de kinderen mee naar zichzelf en stelt de vragen met
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tussenpozen zodat de kinderen hun reacties op kunnen schrijven.
De kinderen schrijven zes minuten doorlopend hun antwoorden op. Per vraag
gebruiken ze een andere kleur potlood of stift om de antwoorden op te schrijven.
Er wordt niet gepraat.
▪ ben je meer of anders dan dat wat we aan de buitenkant van elkaars uiterlijk zien?
Denk aan de verschillende kanten van jezelf (1)
▪ wat zijn je kwaliteiten, waar ben je goed in? Dat kan variëren van iedereen blij
maken, tot goed voetballen of helpen, enz. Schrijf ze allemaal op(2)
▪ hoe omschrijf je je karakter? Ben je verlegen of juist het tegenovergestelde? Ben
je vrolijk, behulpzaam, serieus, enz. (3)
▪ welk humeur(en) heb je vaak? En schrijf ook op wanneer (4)
▪ welke dingen vind je moeilijk? (5)
▪ van welke dingen houd je het meeste? (6)
▪ hoe voel je je meestal? Hoe komt dat? Hoe zie je er dan uit?
•

Stap 3

Kiezen
Iedereen krijgt een minuut om een selectie uit het lijstje te maken. De kinderen
omcirkelen per vraag of kleur een antwoord. Samen moeten ze een goed beeld van
de verschillende kanten van het kind geven.

Stap 4

Schetsen
Iedereen krijgt een blokje. Per omcirkeld onderwerp maken de kinderen een tekeningetje op de zes verschillende zijden van het blokje en denken daar niet teveel bij
na. De leerkracht helpt de kinderen op weg die moeite hebben met het verbeelden
van de onderwerpen door bijvoorbeeld aan een situatie te denken.

Stap 5

Productie
Zelfportret in stukjes
De kinderen werken de tekeningen uit met de beschikbare materialen. De hoofdkleur per tekening correspondeert met de kleur van het antwoord. De leerkracht
stimuleert de kinderen de tekeningen er fraai uit te laten zien en de kinderen trots
te laten zijn op zichzelf.
Tip ▪ belangrijke stukjes in de tekeningen kunnen een accent krijgen door ze te omlijnen of aan te zetten met een Eddingstift. De kinderen mogen eventueel tekst aan
de tekeningen toevoegen
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Stap 6

Lakken
Lak de blokjes af en leg deze te drogen.

Stap 7

Afronding		
• De kinderen zitten in de kring. Het zwembad staat in het midden. Er zit een
laagje water in zodat de blokjes vrij kunnen bewegen.
• De leerkracht nodigt de kinderen uit om de kubussen in het water te leggen.
• De leerkracht vraagt daarna aan de kinderen om te kijken welke kant boven
water komt. Het zal opvallen dat een kubus met een punt naar beneden wijst
en er dus meerdere kanten tegelijk zichtbaar zijn.
• Daarna denken de kinderen na over welke kant zou zij het liefste naar boven
zouden willen hebben? En, hoe krijg je de andere kant naar boven? Door het
water te laten bewegen, te duwen of te blazen of heb je hulp van een ander
blokje nodig?
• De leerkracht nodigt de kinderen uit om de talking stick te pakken om te vertellen over de kwaliteiten die op zijn of haar kubus staan.
• De leerkracht rondt de opdracht af door te vertellen dat ieder kind zijn eigen
unieke kanten heeft.
• De kubussen kunnen nog een tijd in het water ronddobberen. Kinderen kunnen
in kleine groepjes gesprekjes hebben over de diverse kanten die ze van zichzelf in beeld hebben gebracht. Ze kunnen de bijbehorende verhalen met elkaar
delen.

STEL JE VOOR • IN JE ELEMENT

52

LUCHT

IK EN MIJN DROMEN

LUCHT
Het verhaal

TAAL

DE DOOD
Op een nacht schrok Tjitjak wakker van een vreselijke schreeuw. Hij herkende de
stem onmiddellijk: het was prins Siddharta!
De kleine hagedis rende naar de slaapkamer. De prins zat kaarsrecht in zijn bed.
Hij staarde met opengesperde ogen naar het plafond en zijn gezicht was kletsnat
van het zweet.
‘Wat is er, prins?!!’ vroeg Tjitjak.
‘Ik… Ik… Ik heb over de dood gedroomd,’ kreunde de prins zonder zijn blik van het
plafond af te houden.
‘De dood?’ herhaalde Tjitjak. ‘Bah, hoe komt u daar nou weer bij?’
De prins trok zijn schouders op. ‘Ik… Ik weet het niet. Ik droomde over Sita en het
dansfeest en toen ineens… over… over Toean Mati.. De dood…’
De prins rilde en klemde de deken stevig vast. ‘Toean Mati zag er verschrikkelijk
uit. hij was groot en hij droeg een lange zwarte jas, en hij zong wilde liedjes, en hij
wilde me meenemen naar de keuken, en hij ging me braden in een romig sausje
van uitjes en komkommer, en hij wilde me opdienen in een zwarte pompoen, het is
vreselijk, ik ga nooit meer slapen!’
Na deze lange zin liet de prins zijn hoofd zakken en huilde hij hartverscheurend.
‘Ik wil nog niet dood!’ snikte hij. ‘Ik moet eerst nog met Sita de rijstplukker trouwen en… ’
‘Rustig maar,’ onderbrak Tjitjak hem. ‘Het was toch maar een droom? En dromen
zijn bedrog. Dat weet iedereen.’
De prins veegde de tranen uit zijn ogen. ‘Meen je dat?’
‘Natuurlijk! Toean Mati bestaat niet. De dood is toch geen man in een zwarte jas
die mensen eet? Dat is maar een dom verhaaltje voor kinderen. Dat gelooft u zelf
toch zeker niet?’
De prins knikte. Vroeger, als hij zijn bordje niet leeg at, dreigde zijn vader altijd
met Toean Mati, die alle stoute kinderen meenam naar de rand van de jungle waar
het donker was, maar de prins had Toean Mati zelf nog nooit gezien. Hij verscheen
alleen in dromen, als je alleen was en niemand je helpen kon.
‘Bedoel je dat de dood niet bestaat?’ vroeg hij door zijn tranen heen.
‘Dát wel,’ antwoordde Tjitjak. ‘Ieder mens wordt geboren en ieder mens gaat dood.
Maar ik geloof niet dat de dood een mens is. Toean Mati bestaat niet. De dood is…’
Tjitjak viel stil. Hij wist het zelf ook niet. Wat was de dood eigenlijk? Daar had hij
nooit over nagedacht. Zijn moeder had hem verteld dat dode Tjitjaks opstegen
naar de hemel en sterren werden, maar dat had hij nooit geloofd. Tjitjaks vlogen
niet en gaven al helemaal geen licht.
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Misschien moest hij het vragen aan iemand die verstand van zaken had.
Hij kreeg een idee. ‘Trek uw kamerjas aan,’ zei hij. ‘We gaan een wandeling maken.’
‘Nù?’ vroeg de prins met grote ogen. ‘Midden in de nacht? Is dat wel veilig?’
‘Een beter moment is er niet,’ antwoordde Tjitjak. ‘Niemand zal ons storen.’
De prins knikte, greep zijn kamerjas en liep zwijgend achter Tjitjak aan.
Een uurtje later stonden ze bij de sawa’s. Dikke mistflarden hingen als witte lakens
over de rijstvelden. Aan de overkant stonden de hutjes van de rijstplukkers. Uit
de grootste hut klonk gezellige muziek en vrolijk gelach. Verlangend keek de prins
naar de grote hut. ‘Ik krijg het koud,’ piepte hij. ‘Kunnen we niet even uitrusten bij
de rijstplukkers? Even een hapje en een drankje doen?’
Tjitjak schudde vastbesloten zijn kopje. ‘Nog een klein stukje, prins. We zijn er
bijna.’
Ze liepen verder. Dwars door de sawa’s heen en daarna tussen twee hoge rotswanden door. Aan het einde van de donkere rotsgang was een kleine vallei met een
nieuwe rotswand, zo hoog, dat het leek alsof hij tot de hemel reikte. Een zwart
gat in de rotswand keek uit over de vallei als het oog van een boze geest. Er was
niemand te zien of te horen.
Tjitjak wees naar het gat. ‘Daar is het,’ zei hij.
‘Hier ben ik nog nooit geweest,’ zei de prins. ‘Mijn moeder heeft me altijd streng
verboden verder te gaan dan de sawa’s. Wijze woorden, ik hoop dat je weet wat je
doet, groene vriend.’
Tjitjak dacht even na. Eigenlijk wist hij helemaal niet wat hij deed. Hij keek omhoog
en begon te klimmen. De prins klauterde op handen en voeten achter hem aan.
De grot was een donkere en koude tunnel. Af en toe vlogen er krijsende vleermuizen voorbij en onzichtbare spinnenwebben versperden de weg.
‘Bah,’ mompelde de prins terwijl hij een spinnenweb uit zijn neus pulkte. ‘Mijn
vingers plakken aan elkaar van die smerige troep. Weet je wel zeker dat het hier
is? We kunnen nog terug…’
‘Niets daarvan,’ zei Tjitjak. ‘Ik denk…’
Midden in zijn zin stopte hij en knikte voor zich uit. Tegen de achterwand van de
grot zaten drie gedaanten naast elkaar in kleermakerszit. Het waren de goeroes.
Ze leken op naakte geesten met spierwitte gezichten en lange gele haren die tot
de grond kwamen. De magere mannen hadden hun ogen gesloten en de handen in
elkaar gevouwen.
‘Goedenavond goeroes,’ zei Tjitjak. Hij boog en kwam langzaam dichterbij.
De eerste goeroe opende zijn mond maar niet zijn ogen. ‘Tjitjak?’ bromde hij. ‘Ik
herken je stem. Hoe haal je het in je hoofd mij te storen? Ik heb dertig jaren niet
gesproken. Nu kan ik weer helemaal overnieuw beginnen! Je wordt bedankt!’
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‘Het spijt me,’ fluisterde Tjitjak, ‘maar ik ben hier niet voor mezelf, maar voor de
prins. Hij heeft vannacht gedroomd over de dood.’
‘De dood?’ herhaalde de eerste goeroe. ‘Ieder levend wezen gaat dood. Mensen,
dieren, planten. Niets om bang voor te zijn.’
‘Maar dat ben ik wel!’ riep de prins. ‘Wat gebeurt er met me als ik dood ga?’
De goeroe glimlachte. ‘Stel je voor: als uw tijd gekomen is zult u terecht komen in
het huis van de Allerhoogste. U hoeft niets te vrezen. Het is een huis, groter dan
uw paleis, met fluwelen muren en zachte tapijten, ontelbare verdiepingen en
ingangen.’
‘Hoeveel verdiepingen?’ informeerde de prins.
‘Hoeveel?’ herhaalde de goeroe. Die vraag overviel hem. Hij moest er even over
nadenken.
‘Zoveel als u zelf wenst,’ zei hij uiteindelijk. ‘Daar is het de hemel voor.’
‘Ik hoop zeven,’ mompelde de prins. ‘Dat is mijn geluksgetal.’
‘Dan zijn het er zeven,’ sprak de goeroe. ‘Maar het mooiste komt nog. In het huis
van de Allerhoogste mag u de hele dag fluitspelen en zitten al uw overleden vrienden bij u aan tafel.’
Plotseling klonk er een andere stem. Het was de tweede goeroe. Hij keek kwaad
naar zijn buurman die zijn ogen weer gesloten had.
‘Wat een onzin!’ zei hij. ‘Luister niet naar die ouwe gek, prins Siddharta. Ik zal u
vertellen hoe de hemel eruit ziet.’
‘Graag,’ mompelde de prins. Hij liep naar de tweede goeroe en ging aan zijn voeten
zitten.
‘Stel je voor: de hemel is een prachtige tuin,’ klonk het langzaam. ‘Er schijnt een
heerlijk zonnetje en overal is verkoelende schaduw. Er staan kleurige planten en
bloemen in de tuin en er zijn bomen met de heerlijkste vruchten.’
‘Is er ook rijst?’ onderbrak de prins hem.
‘Vrees niet. In de hemel serveert men alle soorten rijst: bruin, geel, rood met witte
stippen, elke kleur die u maar wenst. Daar is het de hemel voor. Maar er is meer.’
‘Geweldig!’ riep de prins. ‘Gaat u alstublieft verder!’
‘Iedereen in de hemel draagt prachtige kleren en ligt lekker lui op mooie groene
rolkussens. Iedereen eet van gouden schotels en drinkt uit zilveren bekers. En weet
u, in…’
Ineens klonk er een nieuwe stem. Het was de derde goeroe. Hij had zijn ogen
geopend en keek met gefronste wenkbrauwen naar zijn buurmannen.
‘Wat een onzin!’ sprak hij kwaad. ‘Laat u niet voor hun leugenachtige karretje spannen, prins. Een huis, een tuin, straks komt er ook nog een huisdier bij…’
‘Wat denkt u dan?’ vroeg Tjitjak nieuwsgierig.

STEL JE VOOR • IN JE ELEMENT

58

De derde goeroe boog voorover. ‘Niemand gaat naar de hemel. De hemel bestaat
namelijk niet. Ieder levend wezen wordt na zijn dood opnieuw geboren zodat hij
de fouten uit zijn vorige leven kan herstellen. Stel je voor: een nieuwe ronde, een
nieuwe kans. Als ik sterf, zal ik ook weer op aarde terugkeren om als baby aan een
nieuw leven te beginnen.’
‘Hoor hem,’ mompelde de eerste goeroe. ‘Over onzin gesproken!’
‘Wat je zegt,’ viel de tweede goeroe hem bij. ‘Vroeger in het dorp kletste hij ook al
zo dom uit zijn nek. Dertig jaar zwijgen heeft hem niet slimmer gemaakt.’
‘Woorden doen geen pijn, vrienden,’ glimlachte de derde goeroe. ‘Hij, die wijsheid
kent, leeft in vrijheid.’
‘Wijsheid?’ grinnikte de eerste goeroe. ‘Wat weet jij van wijsheid? Jij bent niet goed snik!’
Hij knipoogde naar zijn buurman die mee grinnikte.
‘Weet je nog dat hij vroeger van de meester altijd op de achterste bank moest zitten omdat hij nooit het goede antwoord wist?’
De twee goeroes sloegen achterover van het lachen.
Woedend sprong de derde goeroe overeind. Hij graaide een stok van de grond en
begon op zijn buurmannen in te meppen alsof het lastige vliegen waren. Er brak
een lelijke vechtpartij uit. Verschrikt deed de prins een paar stappen terug. ‘Wegwezen!’ mompelde hij. ‘Ren voor je leven! Die lui zijn gek!’
Toen ze thuiskwamen dook de prins snel in zijn warme bed.
‘En?’ vroeg Tjitjak nieuwsgierig. ‘Wat vond u van de verhalen van de goeroes?’
‘Ik vond het verhaal van de eerste goeroe heel mooi,’ zuchtte de prins. ‘Ik zou mijn
opa en oma graag weer willen zien, maar zonder jou zou ik vreselijk eenzaam zijn.
En dat verhaal van die tuinen was ook heel mooi. Het lijkt me heerlijk, elke dag
rijst, maar als Sita de rijstplukker niet bij me is, heb ik natuurlijk geen honger
meer. Ik zou de hele dag alleen maar aan haar denken en wegkwijnen van eenzaamheid.’
Daar kon Tjitjak zich wel iets bij voorstellen. ‘En het derde verhaal?’ vroeg hij.
‘Opnieuw geboren worden?’zei de prins. ‘Pfff, stel je voor dat je terugkomt als aap,
slang of olifant. De hele dag in een boom zitten, elk jaar de pijn van een nieuwe
huid, of in de brandende zon sjouwen met houtblokken.’
‘U moet helemaal niet aan de dood denken!’ riep Tjitjak uit. ‘Denk liever aan Sita!’
De prins knikte en liet zich achterover zakken. ‘Het leven van een prins is mooi,’
mompelde hij. ‘Het is jammer dat je de hele dag moet werken, maar voor de rest
heb ik niets te klagen.’
‘Hela!’ klonk ineens een stem van buiten. ‘Joehoe!’
Tjitjak sprong van het bed en klom op de vensterbank. Beneden stond een blote
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man met een spierwit gezicht en lange gele haren. Het was de derde goeroe! Wat
deed hij hier?
‘Selamat malam!’ riep de derde goeroe. ‘Ik wilde jullie nog even bedanken!’
‘Waarvoor?’vroeg Tjitjak verward. De goeroe schudde lachend zijn hoofd. ‘Stel je
voor: zonder jullie had ik nog steeds in dat donkere hol gezeten! Al dat gezeur over
de dood is nergens goed voor. Ik ga het leven ontdekken. Nadenken over de dood
kan altijd nog.’
Goed idee,’ mompelde Tjitjak. ‘Maar wacht even voor u verder gaat.’
Hij sprong van de vensterbank, pakte de kamerjas van de prins en wierp die naar
beneden.
‘Hier!’ riep hij. ‘Trek deze aan en was uw haar voordat u in het dorp komt. Straks
denken ze nog dat u een gevaarlijke gek bent en sluiten ze u op voor de rest van
uw leven.’
‘Dat zou inderdaad vervelend zijn,’ antwoordde de derde goeroe. ‘Tot ziens, kleine
Tjitjak. Geniet van je leven! Het duurt maar even!’ Zingend verdween hij in de
donkere nacht.
Verwerkingsvragen

•
•
•
•
•
•

Wat is dood zijn?
Waar ga je heen als je dood bent?
Is er een hemel?
Waarom gaan mensen dood?
Wat is de moeilijkste vraag?
Waarom is het zo moeilijk om te kiezen?
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MUZIEK & BEWEGING

IK EN MIJN DENKEN
‘Een vogel in de hand is beter.
Maar een vogel in de lucht gaat misschien zingen .’
B. Harte

Bouw
Doel
Materiaal

Bovenbouw
Het kind leert zijn en andermans mening te onderzoeken en uiten vanuit kunstbeschouwing
Cd- speler ▪ cd met muziekfragmenten ▪ voldoende stoelen of banken ▪ ruim spellokaal

Stap 1

Warming up
• Vraag de kinderen om in de kring plaats te nemen. Laat ze hun ogen dicht
doen.Op de volgende vragen hoeven ze niet hardop antwoord te geven.
• Wees nieuwsgierig naar jezelf en geef alleen in gedachten antwoord.
Instructie: hoe zit je erbij?
▪ hoe is het met je hoofd: is het leeg, is het vol? Luister even naar de gedachten in
je hoofd...
▪ hoe is het met je hart: klopt het snel, klopt het langzaam? Luister even naar het
ritme van je hart..
▪ hoe is het met je adem: adem je laag in je buik, adem je hoog in je borst? Adem
je snel, adem je langzaam? Luister even naar je ademhaling en voel hoe je adem
binnenstroomt..
▪ hoe is het met je rug: zit je actief, ben je moe en slap? Heb je zin in deze oefening, heb je geen zin in deze oefening? Voel even hoe het met je energie is in je
lichaam...
• Deze les gaat over jouw denken en jouw meningen.
▪ heb je altijd snel je mening klaar? Of weet je nooit zo goed wat je van iets moet
vinden?
▪ denk je lang na voordat je je mening geeft?
▪ durf je vaak je mening niet te geven? Waarom durf je dat niet? Hoe zou het voor
je zijn om dat wel te doen?

Stap 2

Meningsvorming
Wat denk ik hiervan?
• Kies zorgvuldig drie muziekfragmenten uit van de verzamel-cd.
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Enkele geschikte combinaties:
▪ Fanfare ciocarlia: Balkan
▪ Emigration theme van de The Chieftains: Ierland
▪ Four for tango van Kronos Quartet: tango van Piazzolla: Argentinië
of:
▪ Men’s elephant hunting song door Pygmeeën uit Centraal Afrika
▪ Air van Bobby McFerrin en Yo Yo Ma: fuga van Bach, Duitsland
▪ Hamsadhwani Tabla van Anoushka Shankar: India
• Laat een fragment van ongeveer een halve minuut aan de kinderen horen (bij
voorkeur vanaf het begin, kinderen laten zich makkelijk meevoeren in de opbouw van een muziekstuk).
• Vraag de kinderen dan wat ze van deze muziek vinden? Iedereen geeft zijn
mening.
• Laat dan het volgende muziekstuk horen.
• Laat weer een korte passage horen en stel dezelfde vraag. Weer zegt elk kind
wat het van de muziek vond.
• Doe dezelfde oefening nog een derde keer. Vraag weer om hun mening.
Spreekkoren
• We gaan spreekkoren vormen. In een spreekkoor herhaal je op harde toon
steeds dezelfde zinnen.
• De leerkracht is de dirigent: degene die het begin en het einde aangeeft.
• Spreek duidelijk een teken af om op te beginnen (bijvoorbeeld een uitnodigend
handgebaar met de handpalm naar boven) en een teken om aan te geven dat
het stil moet zijn (bijvoorbeeld een O vormen met de duim en de wijsvinger van
een hand).
• Oefen dit een paar keer met de tekst: blablablablablablabla etc. Geef duidelijke
tekens!
• Kies van de drie muziekstukken dat stuk uit dat de meest uitlopende meningen
oproept en laat weer een gedeelte horen.
• Verdeel de kinderen nu in drie groepen en plaats de drie groepen zo ver mogelijk
uit elkaar:
▪ een groep die de muziek mooi of leuk of etc. vindt.
▪ een groep die de muziek stom of saai of etc vindt.
▪ een groep die geen mening heeft.
• Laat nu groep 1 beginnen met een spreekkoor: bijvoorbeeld: Ik vind het mooi!
Ik vind het mooi! Etc.
• Groep 2 valt in met hun spreekkoor, bijvoorbeeld: Ik vind er niks aan! Ik vind er
niks aan! etc.
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•

Groep 3 valt in met hun spreekkoor, bijvoorbeeld: Ik weet het niet! Ik weet het
niet! etc
NB: de mening moet een ik-boodschap bevatten. Elke zin begint daarom met IK.
De precieze woorden of zinnen moeten goed bij het taalgebruik van de kinderen
passen. Kies ze zorgvuldig in overleg met de groepen.
• Dirigeer als volgt: ▪ soms laat je 1 koor spreken, dan een ander koor, dan weer
allemaal door elkaar. Experimenteer hiermee. Als dit goed gaat kan een kind
ook eens dirigeren.
• Oefen dan weer goed met de tekens om te beginnen en te stoppen.
Nabespreking
• Vraag aan de kinderen van groep 1 hoe het voor hen was?
• Vraag aan de kinderen van groep 2 hoe het voor hen was?
• Vraag aan de kinderen van groep 3 hoe het voor hen was?
▪ hoe is het om een andere mening te hebben?
▪ hoe is het om van andere kinderen te horen dat ze iets stom vinden wat jij leuk vindt?
▪ als je in groep 3 zat, de groep zonder mening, had je dan zin om naar een andere
groep over te stappen? Etc.
• Laat de groepen met de klok mee een plek doorschuiven en laat ze nu een andere mening uitspreken.
• Wissel daarna nog een keer zodat alle kinderen alle meningen hebben geroepen
in een spreekkoor.
▪ maakt het verschil als je een mening roept of zegt die niet de jouwe is?
▪ voel je je sterker als je iets stom vindt, of als je iets leuk vindt?
▪ is het makkelijker om geen mening te hebben?
▪ voel je je sterker als je je mening heel vaak herhaalt?
Variatie ▪ wie durft een afwijkende mening te hebben? ▪ wie wil dat eens proberen?
De hele groep maakt een spreekkoor met een negatieve boodschap. Een kind gaat
in z’n eentje ertegenin met een positieve boodschap ▪ hoe is dat? ▪ had je de neiging om je aan te passen? ▪ of juist niet?
• Maak ook een opstelling met een negatieve boodschap tegenover de hele groep
met een positieve boodschap.
▪ hoe is dat?
▪ had je de neiging om je aan te passen?
▪ of voelde je je juist heel sterk?
Stap 3

Verdieping
In de vorige oefening hebben de kinderen een eerste indruk gevormd van de 3
muziekstukken en die mening versterkt. In deze oefening gaan de kinderen zich
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door middel van een aantal vragen verdiepen in de muziek en in de mensen die
de muziek spelen en zingen. Zo kunnen ze hun mening nuanceren, veranderen of
verdedigen.
• Vraag de kinderen plaats te nemen in de kring.
• Kies weer een van de drie muziekfragmenten uit en laat dit horen.
• Stel de volgende vragen en geef ruim de tijd om na te denken:
(Nb: je kunt ervoor kiezen om uit te wisselen, of om de kinderen in stilte antwoord
te laten geven)
▪ wat hoor je allemaal? Stemmen, instrumenten, welke?
▪ weet je in welke taal wordt gezongen?
▪ waar zou het liedje over gaan?
▪ hoe ziet de zanger of zangeres er uit?
▪ welke kleur heeft hij of zij?
▪ in welk land zou hij of zij wonen?
▪ wanneer spelen mensen deze muziek? Bij een bruiloft, een verjaardag, een begrafenis, etc?
▪ aan wie denk je als je deze muziek hoort?
▪ krijg je zin om te dansen, of heel stilletjes te zitten, of iets anders?
Stap 4

Afsluiting/nabespreking
• Is je mening veranderd, nu je zo goed geluisterd hebt naar dezelfde muziek als
in oefening 2?
• Vind je de muziek nog steeds mooi? Waarom? Waarom niet?
• Vind je de muziek nog steeds niet mooi? Waarom niet?
• Heb je nog steeds geen mening? Waarom niet?
• Vind je het nog steeds eng om je eigen mening te geven? Waarom?
Variatie ▪ laat de kinderen argumenteren in tweetallen. Zet steeds 2 kinderen met
afwijkende meningen over een bepaald muziekstuk bij elkaar. Dit kan ook een muziekfragment zijn wat ze zelf uitkiezen! Zo laten de kinderen ook horen naar welke
muziek ze zelf luisteren. Ze krijgen allemaal een minuut om hun mening te verdedigen en te proberen de ander over te halen. Argumenteer vanuit de IK boodschap!
Laat de groep punten geven aan degene met de sterkste argumenten, en zo de
winnaar bepalen.
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IK EN MIJN FANTASIE
Fantasie is het oog van de ziel’
Joseph Joubert

Bouw
Doel
Materiaal
Stap 1

Bovenbouw
Kinderen kunnen fantaseren en zich in te leven in een sprookjesfiguur
Cd-fragment nr. 9 (Emigration Theme)
Geleide fantasie
• Laat de kinderen, verspreid door het speellokaal, ontspannen op de grond zitten met hun ogen dicht. Terwijl de muziek aangaat begeleid je de onderstaande
oefening.
Het sprookjesbos
▪ stel je voor….dat je terecht zou komen in de wereld van de sprookjes. Je zweeft
boven een groot sprookjesbos. Kijk naar de kleuren om je heen… Voel de temperatuur… Ruik de geuren van het bos.
Na een tijdje besluit je te landen. Je gaat ergens tegen een boom zitten en kijkt
naar de sprookjes figuren die daar leven. Wie zie je daar? Hoe zien ze er uit? Hoe
gaan ze met elkaar om? Is er een rangorde? Wat doen ze? Wat eten ze? Hebben ze
wel eens ruzie? Waar leven ze in? Hoe zien hun huizen, holen of grotten etc. eruit?
Als je een tijdje gekeken hebt vlieg je weer verder en kom je terecht in een heel
ander sprookje… Wie, wat, waar zie je daar? (herhaal vragen van hierboven)
Een sprookjesfiguur
▪ stel je voor… Jij zou in de huid van een sprookjesfiguur kunnen kruipen, wie zou
dat dan zijn? (stimuleer de kinderen het eerste wat in ze opkomt te kiezen). Hoe
voelt je lijf: soepel, stijf of stram: licht of zwaar; recht of krom; groot of klein;
sterk of zwak. Hoe adem je? Zwaar, diep, hoog, oppervlakkig of zuchtend etc. Hoe
voel je je? Ben je vrolijk, lief, zachtaardig, hulpvaardig, chagrijnig, boosaardig,
gemeen, arrogant of bazig etc. Welke leeftijd heb je, ben je jong of oud? Hoe heet
je? Welke rol speel je in het sprookje? Ben je de baas, een harde werker, een raadgever of een vechter?
Variatie ▪ in plaats van een geleide fantasie kun je de ‘sprookjesfiguur’ ook in de
vorm van een rol interview doen. De kinderen stellen elkaar dan de bovenstaande
vragen in tweetallen.
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Stap 2

Rolopbouw
De ontmoeting
• De kinderen lopen vanuit hun rol, kriskras door de ruimte. Laat de kinderen
in eerste instantie voor zichzelf spelen, zonder een ander aan te raken of te
spreken.
• Geef indien nodig spelimpulsen, bijvoorbeeld:
▪ loopt jouw personage snel of langzaam, met grote of kleine stappen, slepend of
opgetogen, rechtop of in elkaar gedoken?
▪ laat zien hoe je je voelt. Hoe kijk je?
▪ laat zien welke rol jij speelt. Bijvoorbeeld als je een harde werker bent ,loop je
waarschijnlijk druk heen en weer; als je bazig bent loop je waarschijnlijk rechtop
spiedend om je heen te kijken of alles onder controle is enzovoort
• Op jouw teken staan de sprookjesfiguren stil en hebben ze een kort gesprekje
met degene die het dichts bij hun staat.
• Op een nieuw teken lopen ze weer door. Dit herhaal je een aantal keer.
• Stimuleer de kinderen ook sprookjesfiguren te ontmoeten die het tegengestelde
van hun rol is. Hoe gaat deze ontmoeting? Wat gebeurt er?
• Vraag wie de ontmoeting aan de anderen wil laten zien.
Variatie ▪ laat de kinderen groepjes van drie maken en met elkaar een ontmoeting
verzinnen. Vraag welk groepje het spel wil laten zien

Stap 3

Inspringspel
Improviseren
• Maak een afgebakend speelvlak en een kijkersgedeelte. Zorg dat iedereen alles
goed kan zien.
• Vraag wie er vanuit zijn rol wil starten met het spel.
• Vertel de kinderen dat ze mogen inspringen zodra het duidelijk is wat nummer 1
doet.
▪ nummer1 start het spel en maakt duidelijk wie hij is en wat hij doet
▪ nummer 2 komt erbij en speelt mee
▪ nummer 3 komt erbij en maakt een einde aan het spel
Variatie ▪ nummer 1 begint, nummer 2 speelt mee, nummer 3 brengt een conflict
in, nummer 4 brengt een oplossing. Als de kinderen deze spelvorm goed beheersen
kun je het zover uitbreiden als je wilt.
In plaats van verbaal kun je dit spel ook non-verbaal spelen.
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De les
Bouw
Doel
Ontwerp

Techniek
Materiaal

Gereedschap
Voorbereiding

Organisatie

BEELDENDE VORMING

IK EN MIJN HERSENSPINSELS
Bovenbouw
De kinderen hebben hun hersenspinsels verbeeld
Je hoofd is vol met gedachten . Daartussen zitten hersenspinsels. In het echt
bestaan ze niet. Kun jij je een hersenspinsel voor de geest halen? Maak hier een
beeld van
Beelden construeren door middel van blazen, knopen, binden, plakken, vervormen
▪ tekenen
Diverse soorten, maten, kleuren plastic zakken zoals boterhamzakjes, pedaalemmerzakken ▪ plastic boodschappentasjes, enzovoort ▪ diverse kleuren cellofaan
▪ doorzichtig plakband en schilderstape ▪ dunne en dikke elastiekjes ▪ dunne korte
en lange stokken of rondhout ▪ eddings in verschillende kleuren en diktes ▪ dunne
en dikke stiften ▪ diverse soorten en kleuren touw ▪ pompje ▪ gelamineerde afbeelding van de zeefdruk op A3-formaat ▪ gelamineerde afbeeldingen van de zeefdruk
op A5-formaat ▪ gelamineerde afbeelding van de in elkaar gezette bouwplaat op
A3-formaat ▪ talking stick ▪ cd-fragmenten lucht ▪ cd-speler
Scharen ▪ sealapparaatje voor boterhamzakjes
Verzamel en koop van tevoren zoveel mogelijk soorten plastic zakken. Verzamel de
andere materialen. Maak in de klas een materiaalhoek waar alles gesorteerd klaar
ligt. Een klein sealapparaatje dat op een batterij werkt, is verkrijgbaar bij Blokker.
Doe deze opdracht met de hele groep. Je kunt ervoor kiezen om de groep na de
inleiding op te splitsen. Er is veel ruimte voor deze opdracht nodig. Hulp van een
assistent of ouder is bij deze opdracht handig.

Stap 1
Inleiding
Kijken naar kunst
• De kinderen zitten in de kring. De leerkracht heeft een afbeelding van de
zeefdruk van Jos Verschaeren. De kinderen hebben twee aan twee een eigen
afbeelding. De leerkracht stelt kijkvragen:
▪ wat zie je precies?
▪ wat denk je dat het is?
▪ waarvoor zou het dienen?’
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Zeefdruk Jos Verschaeren. Bouwplaat van hoofd

▪ er staan onderdelen van een hoofd op de zeefdruk. Wijs eens aan of je ze herkent.
Het is een bouwplaat van een hoofd. Wie heeft er wel eens een bouwplaat gemaakt?
Wat heb je precies gemaakt?
• Laat het plaatje van het in elkaar gezette hoofd zien. Maak een overgang naar
de geleide fantasie.
Stap 2

Geleide fantasie
• De kinderen gaan op de grond zitten en doen hun ogen dicht.
• De leerkracht begeleidt de volgende oefening en neemt de kinderen mee het
luchtruim in:
▪ je stijgt op en zweeft boven de aarde. Vanuit de hoogte kijk je naar beneden. Er
zijn veel prachtige plekjes en jij kiest er eentje uit. Je gaat op dat plekje landen. Je
voelt je moe van de vlucht en gaat liggen. Je hoofd zit vol met gedachten. Je gaat
bij jezelf in je hoofd naar binnen en laat de gedachten stuk voor stuk voorbijgaan.
Tussen die gedachten zitten hersenspinsels. Dat zijn gedachten die in het echt niet
bestaan.
▪ wat zie je voor je?
▪ hoe ziet het eruit?
▪ herken je het of heb je nog nooit eerder zoiets gezien?
▪ zou je dit in het echt willen tegenkomen?
▪ je doet je ogen open: je hersenspinsel staat echt voor je…

Stap 3

Kringgesprek
• De talking stick ligt in het midden. Nodig de kinderen uit om hun hersenspinsels
te vertellen.
• De leerkracht en kinderen denken mee hoe ze dat in een ruimtelijk beeld kunnen vormgeven.
• Stel de kinderen die geen hersenspinsels hebben gerust. Je kunt ze ook ter
plekke verzinnen. Je blaast een paar zakken op en legt er een knoop in. Je
maakt ze aan elkaar en kijkt goed of je er iets in ziet. Daar werk je verder aan.

Stap 4

Instructie		
• De leerkracht vertelt wat de bedoeling van de opdracht is en toont de mogelijkheden:
▪ de kinderen gaan met plastic zakken en andere materialen hun hersenspinsel verbeelden
▪ blaas een zak op en leg er een knoop in. De zak is bijvoorbeeld een romp. Daaraan
maak je een hoofd. Plak de losse zakken aan elkaar met plakband
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▪ gebruik eventueel stokken ter ondersteuning van grote figuren
▪ grote zakken vul je met lucht door er mee rond te draaien en die snel dicht te
knijpen. Knoop erin!
▪ als je touw om grote zakken bindt of elastiekjes om kleine zakken dan kun je de
vorm van de zak veranderen
▪ met gekleurd touw en gekleurd cellofaan kun je details aanbrengen. je kunt erop
tekenen met stiften.
Stap 5

Productie
• De kinderen halen in hun hoofd de beelden terug van hun hersenspinsels en
gaan deze verbeelden.
• Kinderen helpen elkaar. De leerkracht begeleidt.
• Sommige kinderen hebben moeite met het dichtknopen van zakken en met het
bevestigen van de losse onderdelen.
• Draai de cd-fragmenten over lucht.

Stap 6

Evaluatie
• Stel de hersenspinsels in een zeer tijdelijke tentoonstelling op. Zet hiervoor wat
stoelen en tafels neer. De beelden komen erop te staan en te liggen.
• Nodig bij het nabespreken van de opdracht de kinderen uit om aan elkaar te
laten zien welke hersenspinsels ze hebben verbeeld.
• De talking stick ligt klaar. Wie de stick pakt is aan de beurt, de anderen luisteren. De leerkracht vraagt door:
▪ wat heb je precies gemaakt?
▪ welk verhaal zit erbij?
▪ heeft het voor jou iets herkenbaars?
▪ en voor iemand anders?
• Fotografeer de hersenspinsels ter afsluiting en als herinnering aan de opdracht.
Hang de foto’s op in het lokaal.
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VUUR

IK EN MIJN EIGENHEID

VUUR
Het verhaal

TAAL

HET DANSFEEST
Tjitjak was de hele dag bezig geweest om alles klaar te maken voor het feest van
prins Siddharta. De koks werkten aan een taart van achttien verdiepingen, het
gamelanorkest oefende nieuwe liedjes en de schoonmakers poetsten het paleis
alsof hun leven er vanaf hing.
Tevreden liep Tjitjak naar de prins. Die keek niet vrolijk. ‘Ik verheug me op het
feest en op de komst van de schone Sita,’ zei hij. ‘Maar ik kan niet dansen. Dat heb
ik nooit geleerd.’
‘Meent u dat? Heeft uw vader u dat nooit voorgedaan? Of uw moeder Boe?’
De prins kreeg een kleur. ‘Die lieve mensen hebben me veel geleerd. Hoe je moet
buigen, hoe je bestek vasthoudt, maar dansen… Dat deden ze nooit. Daar hadden
ze bedienden voor.’
Tjitjak begreep het probleem. Hoe kon hij de prins zo snel mogelijk leren dansen?
‘Wacht,’ zei hij. ‘Ik ben zo terug.’
Tjitjak rende naar het hutje van doekoen Kripoet. De oude man was druk aan het
werk: hij sneed een lap slangenhuid met mes en vork in smalle reepjes.
Tjitjak sprong op de huid. ‘Dag wijze man,’ zei hij. ‘Wat bent u aan het doen?’
‘Ik heb de oude huid van Oelar de slang gekregen,’zei de doekoen. ‘Hij heeft hem
niet meer nodig en ik kan er een mooie handdoek van maken. Maar waarmee kan
ik je van dienst zijn?’
Tjitjak vertelde over de prins. De doekoen grinnikte en knikte begrijpend.
‘Mijn oude oren hebben veel gehoord,’ zei hij, ‘maar prins Siddharta weet me iedere keer weer te verbazen.’ Hij liep naar een tafeltje waarop een dik boek lag. Hij
pakte het boek op, liep naar een bamboestoel en begon te lezen.
Uren gingen voorbij. De doekoen las in stilte. Tjitjak wachtte en wachtte. Eindelijk
sloeg de doekoen het boek dicht. Een enorme stofwolk dwarrelde omhoog.
Tjitjak schoot overeind. ‘En?’ vroeg hij.
Er kwam geen antwoord. De doekoen legde het boek terug en pakte iets uit de
kast. Hij blies erop en kneep zijn hand dicht. Toen hij weer bij Tjitjak stond, opende
hij zijn hand: er lag een rijstkorrel in.
‘Wat moet ik daarmee?’ vroeg Tjitjak verbaasd.
‘Geef deze maar aan de prins,’ zei de doekoen, ‘als het tijd is voor de eerste dans.’
Tjitjak keek naar de korrel. Er was niets geks mee aan de hand. Hij was klein, langwerpig en wit, zoals dat hoort bij rijstkorrels. ‘Maar wat gebeurt er dan?’ vroeg hij
nieuwsgierig.
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De doekoen glimlachte. ‘Het is niet zomaar een rijstkorrel, stel je voor, het is een
tóverkorrel.’
Tjitjak wist genoeg. ‘Terima kasih,’ mompelde hij. Hij stopte de korrel in zijn mutsje
en maakte dat hij wegkwam.
Even later was hij weer terug bij de prins die nog steeds somber keek. Tjitjak
voelde aan de toverkorrel in zijn mutsje en sprong op het bed. ‘Vertrouw op mij,’ zei
hij kalm. ‘Alles zal goed komen.’
Ineens klonk er buiten getrompetter, zo luid, dat de luiken ervan begonnen te rammelen.
‘Daar zal ze zijn!’ riep Tjitjak. Hij sprong van het bed en opende de luiken. ‘Kom,
prins!’ zei hij. ‘Dit moet u zien!’
De prins stak zijn hoofd naar buiten en zag tussen de bomen een olifant. Op zijn
rug lag een prachtig fluwelen dekje waarop weer een schitterende bamboestoel was
bevestigd. Op de stoel zat zijn geliefde Sita! Ze zag er oogverblindend uit. Ze droeg
een prachtige sarong met bloemen en een zijden blouse vol glittertjes, die blonken
in de zon.
‘Sita,’ zuchtte de prins. ‘Mijn lieve orchidee, wat ben ik blij dat je bent gekomen.’
Maar toen betrok zijn gezicht weer. ‘Dat stomme dansen, ook,’ mompelde hij. ‘Hoe
kan ik Sita’s hart veroveren als ik niet dansen kan?’
‘Vertrouw op mij,’ zei Tjitjak. ‘U zult vanavond dansen als een edelman.’
Het was een geweldige avond. Aan het hoofd van de feestelijk gedekte tafel in de
troonzaal zaten prins Siddharta en Sita. Ze waren het stralende middelpunt van het
feest. Iedereen keek vol bewondering naar het prachtige paar.
De prins voelde zich beter dan ooit. Het was alsof hij Sita al jaren kende. Als hij in
haar ogen keek kon hij haar gedachten lezen. Op het moment dat de maan haar
hoogste punt bereikte, sprong Tjitjak op het mutsje van de prins. Hij hief zijn voorpootjes omhoog en vroeg om stilte.
‘Namens prins Siddharta hoop ik dat u hebt genoten van deze selamatan! Nu vraag
ik u plaats te nemen in de bijzaal zodat de tafels kunnen worden afgeruimd voor
het dansfeest.’
De prins kromp in elkaar. Hij had zich zo vermaakt dat hij helemaal vergeten was
dat hij niet dansen kon. Wat zou Sita doen als ze hem straks als een aap zag bewegen?
Tjitjak zag hoe moeilijk de prins het had. Hij voelde voor de zekerheid nog even in
zijn mutsje. Daar zat de toverkorrel nog steeds. ‘Vertrouw op mij,’ zei hij. ‘Straks
danst u de sterren van de hemel.’
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‘Lieve gasten!’ riep Tjitjak. ‘Het is nu tijd voor het tweede deel van de avond. Zoals
u weet is het traditie dat de prins de eerste dans opent! Mag ik aan u vragen, o
prins, om uw partner uit te nodigen voor de eerste dans?’
Iedereen begon te klappen. Tjitjak liep naar de troon en haalde de toverkorrel tevoorschijn.
‘Wat is dat?’ vroeg de prins verwonderd.
‘Een toverkorrel,’ zei Tjitjak. ‘Stel je voor: door deze korrel zult u mooier dansen
dan alle goden van de wereld.’
De prins schudde zijn hoofd. ‘Ik heb al zoveel rijst op dat er geen korrel meer bij
kan.’
Tjitjak wilde uitleggen dat het niet zo maar een korrel was, toen ineens de stem
van Sita klonk. ‘Kom, de mensen wachten op u.’
De prins bood Sita zijn arm en leidde haar naar het midden van de troonzaal.
Tjitjak keek naar de korrel in zijn pootje. Wat moest hij doen? De prins kon niet
dansen! De mensen zouden hem uitlachen en de rest van hun leven roddelen over
die onhandige prins.
De prins keek naar Sita. De geur van orchideeën prikkelde zijn neus in. Sita toonde
haar stralende lach. De prins gebaarde om stilte, wreef in zijn handen en keek naar
de orkestleider.
De orkestleider boog, zwaaide met zijn stokje en het gamelanorkest speelde zoals
ze nog nooit gespeeld hadden. Betoverende muziek, klanken, die niet alleen door
de zaal heengingen maar via de kieren en gaten ook de andere kamers van het
paleis bereikten, en uiteindelijk naar buiten vlogen, de wereld en de hemel in.
Toen gebeurde een wonder. De prins greep de handen van Sita en ze begonnen elegant te bewegen. Ze draaiden naar links en naar rechts, ze staken de zaal
over, bogen voor- en achterover. De muziek werd steeds wilder en het paar danste steeds sneller. Ineens liet de prins Sita los. Hij stapte achteruit en maakte een
adembenemende salto. Daarna spreidde hij zijn armen en keek triomfantelijk om
zich heen.
Het werd doodstil in de zaal. Iedereen keek stomverbaasd toe. Na een paar seconden was Tjitjak de eerste die begon te klappen. Toen volgde er nog iemand, en nog
iemand, tot de hele zaal uitbarstte in een donderend applaus. Sommige mensen
wierpen bloemblaadjes op de dansvloer, anderen gooiden van vreugde hun mutsje
in de lucht. Er viel zelfs iemand flauw.
De prins en Sita bogen naar alle kanten en keerden weer terug naar de troon.
‘En?’ glunderde de prins. ‘Kon het er mee door?’
Tjitjak was sprakeloos. Vanaf het moment dat de prins begon te dansen was hij
betoverd geweest door wat hij zag. ‘Ik…’ stamelde hij, ‘ik… Waar hebt u zo leren
dansen?’
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De prins gaf geen antwoord. Hij keek Sita liefdevol in de ogen en gaf haar een
handkus. Toen haalde hij de ring uit het doosje en schoof hem aan haar vinger. Sita
wist niet wat ze zeggen moest. Zoiets moois had ze nog nooit gezien. Toen keek ze
naar Tjitjak.
‘Terima kasih voor je hulp,’ zei ze. Ze boog voorover en aaide Tjitjak over zijn bolletje. ‘Je bent de liefste Tjitjak die ik ooit heb gezien.’
Het duizelde Tjitjak in zijn kop. Het leek alsof hij in brand stond. Het liefst had hij
van opwinding een salto gemaakt maar dat kon hij natuurlijk niet. Toen schoot hem
iets te binnen. Hij graaide de rijstkorrel uit zijn muts en vrat hem snel op. Daarna
wierp hij zichzelf in de lucht voor een reuze salto maar halverwege donderde hij
keihard terug naar de grond. Bonk!
Toen Tjitjak bijkwam was de troonzaal verlaten. ‘Gaat het een beetje, kleine hagedis?’ klonk een diepe stem. Tjitjak keek op. Midden in de zaal stond doekoen
Kripoet.
‘Heb je hem gebruikt?’ vroeg de oude man.
‘Jazeker,’ mompelde Tjitjak, ‘voor mezelf, de prins wilde hem niet. Maar het is helemaal geen toverkorrel!’
‘Natuurlijk niet,’ antwoordde de doekoen. ‘Het was gewoon een oude rijstkorrel die
de schoonmaker vergeten was op te ruimen. Weet je, Tjitjak, soms maakt het helemaal niet uit wat je de mensen geeft. Laat ze maar denken dat iets geluk brengt,
dan zál het ze geluk brengen. Zo simpel is het.’
‘Maar dat dikke boek dan?’ vroeg Tjitjak.
‘Dat dikke boek? Och ja, dat moest ik nog uitlezen.’
Tjitjak keek zuur.
‘De prins is een wijs man,’ zei de doekoen. ‘Hij had de korrel helemaal niet nodig.
De liefde hielp hem over zijn angst heen en dat is maar goed ook: liefde is het
beste medicijn. Een toverkorrel, stel je voor…’
Grinnikend schuifelde hij de zaal uit.
Tjitjak vond de prins en Sita op het buitenterras. De prins speelde een betoverend
liedje op zijn fluit, maar toen hij Tjitjak zag, stopte hij meteen.
‘Ajo, Tjitjak!’ riep hij terwijl hij de fluit snel aan zijn voeten legde. ‘Ben je weer bijgekomen? Kom bij ons zitten.’
Sita klopte met haar hand op het muurtje. Haar donkere haar viel prachtig over
haar schouders en haar spierwitte tanden straalden in het maanlicht. ‘Hier, bij mij,’
zei ze. ‘Dat zou ik fijn vinden.’
Tjitjak wist niet hoe snel hij op het muurtje moest springen. ‘Waar zijn de gasten?’
vroeg hij.
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‘Iedereen is naar huis,’ antwoordde de prins. Hij trok een glimlach van oor tot oor.
‘Ze hebben ons veel geluk toegewenst en bedankt voor de gezellige avond.’
‘Mooi zo,’ mompelde Tjitjak. ‘Eind goed, al goed.’
‘Siddharta vertelde me dat jij alles georganiseerd hebt,’ zei Sita. ‘Knap hoor, dat je
dat kunt.’ Tjitjak haalde stoer zijn schoudertjes op. ‘Ach,’ mompelde hij. ‘Dat valt
wel mee hoor. Als je wilt, kun je alles.’
De prins sloeg zijn arm om Sita heen en samen keken ze naar de uitgestrekte
jungle, de sawa’s en de sterrenhemel. Uit alle hoeken van de jungle klonken dierengeluiden: gekrijs, gesis, gegrom en gebrul, alsof alle dieren op hetzelfde moment
met elkaar in gesprek waren. Iedereen had een verhaal te vertellen. Over de prins
en Sita natuurlijk.
Aan de overkant van de sawa’s floepte de eerste lichtjes uit. De rijstplukkers gingen
naar bed. Morgen weer een dag.
Tjitjak gaapte. De wierooklucht maakte hem moe.
‘Selamat malam,’ zei hij. ‘Welterusten.’
‘Selamat malam,’ zeiden de prins en Sita terug. Stralend keken ze elkaar aan.
Tjitjak glipte weg in het donker. Het was mooi geweest. Zijn taak zat erop. Tijd om
een mooie kier op te zoeken
Verwerkingsvragen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat zou jij doen als je een toverkorrel had en waarom?
Wanneer ben jij gelukkig?
Hoe voelt het als je gelukkig bent?
Door wie word jij die je bent?
Wanneer noem je iemand je vriend of vriendin?
Hoe ontstaat echte vriendschap?
Wat doe je met je vriend of vriendin?
Kan vriendschap ook ophouden te bestaan?
Heb je vrienden of vriendinnen nodig?
‘Als je wilt, kun je alles,’ zegt Tjitjak. Wat vind jij?
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MUZIEK & BEWEGING

IK EN MIJN LIED

‘Een kind is geen vaas, die de moeder moet vullen,
maar een vuur dat zij moet ontsteken.’
Herodotus, Grieks geschiedkundige (BC 484-425)
Bouw
Doelen
Materiaal

Bovenbouw
De kinderen hebben hun grenzen verkend ▪ de kinderen hebben zichzelf laten horen
Grote ruimte, liefst gymzaal of speellokaal ▪ cd-speler ▪ cd met beat of groove waar
je op kunt rappen ▪ papier en pen ▪ eventueel een zelfgemaakte talking stick

Stap 1

Warming up
Hoe zit je erbij?
• Vraag de kinderen om in de kring plaats te nemen. Laat ze hun ogen even dicht
doen.
• nstructie: hoe zit je erbij?
▪ hoe is het met je hoofd: is het leeg, is het vol? Luister even naar de gedachten in
je hoofd...
▪ hoe is het met je hart: klopt het snel, klopt het langzaam? Luister even naar het
ritme van je hart...
▪ hoe is het met je adem: adem je laag in je buik, adem je hoog in je borst? Adem
je snel, adem je langzaam? Luister even naar je ademhaling en voel hoe je adem
binnenstroomt…
▪ hoe is het met je rug: zit je actief, ben je moe en slap? Heb je zin in deze oefening, heb je geen zin in deze oefening? Voel even hoe het met je energie is in je
lichaam...
▪ denk nu aan iets dat heel belangrijk voor je is. Voel hoe je warm wordt van binnen. Waar voel je dat?

Stap 2

Pencak silat
• Voor deze oefening is een grote, lege vloer nodig. Deze oefening is bedoeld om
kinderen te laten leren over hun eigen grenzen en die van anderen. De oefening is ontleend aan de Indonesische martiale bewegingskunst Pencak Silat. Het
is een sterk vertraagde vorm van gevechtskunst, waarbij het gaat om souplesse
en balans. Vraag de kinderen om een tegenspeler uit te zoeken. En dan niet
iemand met wie ze al vaak samen spelen of werken, maar iemand die ze niet zo
goed kennen.
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•

De oefening begint met een buiging van de twee tegenspelers naar elkaar toe.
Niet te diep (onderdanig) en niet te ondiep (uit de hoogte). Zorg dat je elkaar
nog aan kunt kijken, de buiging is een teken van respect.
• De tweetallen staan tegenover elkaar.
Instructie
▪ draai allebei een kwartslag naar rechts. Je linkerschouders wijzen nu naar elkaar.
Kijk elkaar aan.
▪ breng je linkerarm naar elkaar toe, met de handpalm open, naar boven wijzend.
Dit is de hand die geeft
▪ breng je rechterarm voor je langs naar de ander toe, met de handpalm naar elkaar
gericht, als een stopteken. Dit is de hand die de grens aangeeft. Tot hier en niet
verder
▪ ga nu langzaam om elkaar heen lopen, tegen de klok in. Houd beide handen in de
gaten en reageer op elkaar
▪ varieer met het tempo waarin je loopt, met de afstand tussen beiden en met de
manier waarop je elkaar aankijkt
▪ je kunt ook van richting veranderen door langzaam je lichaam naar links te
draaien. Hierdoor ga je met de klok mee lopen, en draaien de rechterschouders
naar elkaar toe.
▪ de rechterarmen zijn open en de hand geeft, de linkerhanden zijn geheven en
geven de grenzen aan
• Kijk als leerkracht samen met de groep naar tweetallen afzonderlijk en benoem
wat je ziet, zonder oordeel. Wie neemt het initiatief? Wie volgt? Zijn de tegenspelers aan elkaar gewaagd? Kunnen ze de rollen omdraaien, de leiding van elkaar overnemen? Geef je duidelijk je grenzen aan? Of laat je de ander over jou
de baas zijn? Kun je beter je grenzen aangeven? Durf je oogcontact te maken?
Maakt dat je sterker?
• Ter afronding van de oefening maken beide tegenspelers een buiging naar elkaar. Bedank elkaar.
Extra instructie ▪ je kunt deze oefening in andere tweetallen herhalen ▪ doe de
oefening in stilte. Door niet te praten, gaan de zintuigen meer waarnemen ▪ breng
verdieping aan door te benoemen wat je ziet, zonder oordeel ▪ laat kinderen experimenteren met hun eigen rol: kracht, macht, passiviteit, volgzaamheid, openheid,
geslotenheid, etc. ▪ let ook op het tempo: zorg steeds voor vertraging van de
bewegingen, dit geeft zoveel meer bewustzijn en beheersing in het gebruik van het
lichaam
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Stap3

Rap: stel-je-voor!
• Geef alle kinderen een vel papier met daarop de invulrap Stel-je-voor.
• (zie laatste pagina van dit hoofdstuk)
• Vraag de kinderen om na te denken over het volgende:
▪ wat vindt je echt belangrijk, waar sta je voor?
▪ waar hecht je waarde aan?
▪ waar dacht je aan tijdens de warming up?
▪ waar werd je warm van vanbinnen?
• Nodig de kinderen uit om nieuwsgierig bij zichzelf naar binnen te kijken en
vandaaruit antwoord te geven. Laat de kinderen eerst opschrijven waar ze
aan denken, voordat je met de klas gaat uitwisselen: anders komen de sociaal
wenselijke antwoorden bovendrijven. Dit gaat vaak ten koste van de eigenheid
en originaliteit!
• Vraag de kinderen dan om in ongeveer tien minuten de rap te schrijven of in
te vullen. Zet eventueel op de achtergrond een beat aan, zodat ze een idee hebben van het tempo en de bounce. (= beweging, hip hiphop-woord). Tip ▪ denk
niet te lang na over wat je opschrijft, de eerste ingeving is vaak de beste. Die
komt uit je hart en ziel, en als je teveel nadenkt komt het uit je hoofd. En gaat
dan eerst door de censuur: is dit leuk, is dit hip, is dit stoer? ▪ de beste rappers
schrijven snel!
• De opbouw van de invuloefening is dusdanig dat de kinderen over alle lagen van
hun identiteit wat kunnen zeggen: het gaat als het ware van buiten naar binnen. Van: ik heb naar: ik ben.
Voorbeeldrap
(door Soukaina, 12 jaar, Johannessschool Utrecht)
Stel je voor stel je voor!
Soukaina is mijn naam!
Stel je voor stel je voor!
Zingen is waar ik voor sta!
Ik ben Soukaina en ik hou van zingen
Ik heb bruin haar en ik voel me stoer
Ik kan zingen en ik dans graag
Ik weet niet veel en weet dat dat zo is
Ik vind het oké en ik ben niet bang
Want ik geloof in mezelf en ik gebruik de focus
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Ik voel me blij en ik chill vaak
Ik ben Soukaina en ik voel me blij
Ik sta voor zingen en zo stel ik me voor
Ik ben Soukaina en ik geef het stokje door!
•
•

•

Bij het presenteren van de raps kun je eventueel een talking stick gebruiken:
wie de stick vasthoudt is aan het woord.
Zet een beat op en voer de raps uit. Afhankelijk van de tijd kun je ze natuurlijk
uitvoerig laten oefenen, maar zonder voorbereiding meteen performen heeft
een magische uitwerking!
Dat kun je dus gewoon doen! Stel je voor!

BIJLAGE BIJ LES VUUR: IK EN MIJN LIED
Stel-je-voor-rap
Groep: stel je voor stel je voor!
Solo:		
.......................................is mijn naam
Groep: stel je voor stel je voor!
Solo: 		
...............................is waar ik voor sta!
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik

ben ......................................... en ik ...............................................
heb.......................................... en ik ...............................................
kan ......................................... en ik ...............................................
weet........................................ en ik ...............................................
vind......................................... en ik ..............................................
geloof...................................... en ik ..............................................
voel...........................................en ik ..............................................
ben......................................... en ik voel me.................................
sta voor ................................. en zo stel ik me voor
ben (naam)............................. en ik geef het stokje door!

Groep: stel je voor stel je voor!
Solo:		
..................................... is mijn naam
Groep: stel je voor stel je voor!
Solo: 		
.............................. is waar ik voor sta!
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DRAMA

IK EN MIJN INVLOED
‘Gefluisterde woorden
hebben meer invloed
op de wereldgeschiedenis
dan zware kanonnen.’
Ernst Hohenemser

Bouw
Doelen

Materiaal

Bovenbouw
De kinderen hebben ervaren hoe het is om iets van zichzelf te geven en iets van
een ander te ontvangen ▪ de kinderen zijn zich bewust van hun kwaliteiten en die
van een ander
Steen ▪ kwaliteitskaartjes ▪ bol wol

Stap 1

Doorgeefspel met steen
Por favor en thank you…
• Inventariseer welke talen de kinderen uit jouw klas spreken en vraag wat
‘alsjeblieft’ en ‘dank je wel’ in hun taal is.
• Eén kind begint en zegt alsjeblieft (in een door hem gekozen taal) tegen zijn
buurman of buurvrouw terwijl hij de ander aankijkt en de steen geeft. De ontvanger kijkt de gever aan terwijl hij dankjewel (in een door hem gekozen taal)
zegt. Op deze manier gaat de steen de hele kring door.

Stap 2

Geven en ontvangen
Associatiekring met bol wol
• Kopieer de kaartjes (zie bijlage..). Knip ze uit en leg ze in een schaal.
• Vertel de kinderen dat deze schaal vol ligt met kwaliteiten die je iemand kunt
toewensen.
• Ieder kind pakt een kaartje en bedenkt een aantal kinderen die hij dit toewenst.
• Eén persoon (nr. 1) begint en heeft het uiteinde van de bol wol in de ene hand
en de bol in de andere hand. Hij of zij kiest iemand uit de kring(nr. 2) en zegt
tegen hem of haar het woord dat op het kaartje stond en gooit de bol naar die
persoon. Nr. 2 vangt de bol en houdt de draad strak in zijn andere hand. Hij of
zij kiest weer iemand anders uit de kring en geeft hem zijn woord, gooit de bol
wol etc.
• Op deze manier ontstaat er een spinnenweb van verbindingen.
N.B Let erop dat iedereen een beurt krijgt.
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Stap 3

Geven en ontvangen
Een Engel voor een dag…
• Deze opdracht komt het best tot zijn recht aan het begin van de dag.
• Laat ieder kind zijn naam op een papiertje schrijven en opvouwen. Verzamel de
papiertjes in een schaal en laat iedereen er één uitpakken.
• Vraag iedereen zijn ogen even dicht te doen en te kijken wat er in hun opkomt
als ze aan dit kind denken? Wat zou je hem of haar kunnen geven?
• Vertel de kinderen dat ze door goed naar iemand te kijken en zich in te leven in
de ander er ook achter kunnen komen wat ze kunnen geven
• Voordat ze hun ogen open doen benadruk je dat ze het ‘geschenk’ zo onopvallend mogelijk moeten geven, zonder dat de ander het direct merkt. Op deze
manier kun je een engel voor een ander zijn.
• Aan het eind van de dag bespreekje in de kring na:
▪ wat heb je aan de ander gegeven en waarom?
▪ heeft de ander het gemerkt?
▪ hoe was dat voor de gever en de nemer?

Stap 4

Kwaliteitskaartjes
Maak van onderstaande begrippen losse kaartjes:
Vriendschap
Humor
Vrolijkheid
Kracht
Betrokkenheid
Moed
Geluk
Begrip
Aanmoediging: ga zo door
Openheid
Lef
Troost
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Geruststelling
Respect
Kracht
Luisterend oor
Hulp
Geduld
Doorzettingsvermogen
Vertrouwen
Verrassing
Glimlach
knipoog

VUUR
De les
Bouw
Doelen

Ontwerp

Techniek
Materiaal

Gereedschap

Voorbereiding

BEELDENDE VORMING

IK EN MIJN WENS

Bovenbouw
De kinderen zijn zich bewust van de dingen die hen gelukkig maken ▪ de kinderen
hebben samen een sieraad gemaakt waarin ieders persoonlijke gelukswens voor de
ander is verwerkt
Stel je voor: het is een mooie nacht. Jullie zitten samen rond een kampvuur, onder
een deken van sterren. Samen kunnen jullie veel sterren benoemen. Daar valt een
ster! Je mag een wens doen. Bedenk waar jij gelukkig van wordt en doe je wens.
Geef een stukje van dit geluk door als een wens voor een ander. Verwerk jullie
wensen samen in een gelukssieraad voor de klas.
Gemengde technieken
Video of dvd van vlammen ▪ schrijfpapier ▪ pen ▪ onderlegger (bijvoorbeeld een
boek) ▪ allerlei soorten en kleuren papier ▪ papierlijm ▪ sterke lijm ▪ saté- of cocktailprikkers ▪ kleurpotloden ▪ watervaste viltstiften ▪ gelpennen ▪ plakkaatverf
▪ Oost-Indische inkt ▪ kleine kraaltjes ▪ glitters ▪ diverse soorten gekleurd katoendraad ▪ plakkaatvernis of caperol
Tv ▪ video- of dvd-speler ▪ kwasten ▪ penselen ▪ kroontjespennen ▪ kalligrafiepennen
▪ scharen
Zet alle materialen van te voren klaar

Organisatie

De introductie vindt plaats in de kring ▪ daarna werken kinderen aan tafels de
opdracht uit ▪ de afsluiting kan aan het eind van de dag plaatsvinden als de kralen
droog zijn en aan de ketting kunnen worden geregen.

Stap 1

Inleiding
Rond het vuur
• Zet de video of dvd met het vuur aan.
• De kinderen gaan in een kring rond het vuur op de grond zitten. De kinderen
hebben een onderlegger, schrijfpapier en een pen op hun schoot.
• De leerkracht neemt de kinderen mee in het verhaal: “stel je voor: het is een
mooie nacht. Jullie zitten samen rond een kampvuur. De vlammen dansen en
we krijgen het lekker warm. De hemel boven ons is helder. Er zijn veel sterren
• De kinderen noemen de sterrenstelsels en planeten die ze kennen.
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Bron: detail halssieraad van Margo Nelissen, ‘whising’. een ontwerp voor een project:’ de laatste dans van het millennium’,
1999
De inspiratie voor deze les komt voort uit dit sieraad. In het brede gedeelte van het weefsel van dit halssieraad zit een pakketje verborgen. Er zit een tekst in met persoonlijke wensen van de sieraadontwerpster voor de draagster. Wensen voor een
nieuw millennium.

•
•
•
•
•
•
•

De leerkracht gaat verder: ▪ stel je eens voor: daar valt een ster! Iedereen mag
een wens doen. Niets zeggen, anders komt je wens niet uit!’
De leerkracht nodigt de kinderen uit met hun aandacht naar binnen te gaan en
na te denken over wat geluk voor hen betekent.
De kinderen krijgen een minuut denktijd en schrijven daarna hun antwoorden
op. Ze zorgen daarbij dat niemand meekijkt.
Vraag daarna welke vurige wensen daarbij horen. De kinderen formuleren de
wensen op papier.
De leerkracht vraagt de kinderen voor zichzelf na te gaan waarom ze denken
dat ze daar gelukkig van zouden worden.
De kinderen mogen voor zichzelf een wens doen.
Vraag de kinderen iets van hun idee over geluk door te geven door een wens
voor een ander op te schrijven: ‘Ik wens vurig dat……………omdat……..’ Alle
wensen blijven geheim.

Stap 2

Instructie
Ontwerp
• De leerkracht vertelt de opdracht: iedereen maakt een kraal met zijn of haar
persoonlijke wens voor een ander erop. Alle kralen komen aan een geluksketting voor de hele klas.
• De leerkracht vertelt de stappen van de opdracht en doet voor hoe je het papier
met de wens tot een kraal oprolt en vastlijmt.

Stap 3:

Productie
Gelukskraal
• De kinderen zoeken een mooi stuk papier uit. De andere materialen die ze willen gebruiken voor hun kraal leggen ze klaar op hun tafel.
• Ze bepalen de breedte van de kraal en scheuren of knippen een strook papier
uit. Als ze dit van breed naar smal doen, krijgen ze een mooie bolle kraal.
• Daarna schrijven ze met mooie letters hun persoonlijke wens uit hun aantekeningen over op het papier. Ze versieren de achtergrond met kleuren, lijnen
en vlakken. De kinderen rollen de papiertjes met de wens van breed naar smal
strak om de saté- of cocktailprikker. Ze smeren de laatste centimeter goed in
met papierlijm. Ze rollen het uiteinde stevig op en drukken het vast.
• De kinderen bedenken hoe ze de kraal willen versieren en welke kleuren bij de
wens passen. Ze beschilderen de buitenkant van de kraal of versieren die met
kraaltjes en gekleurde draadjes die ze om de kraal heen rollen. Gebruik hiervoor
sterke lijm.
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•
•
•
Extra
Stap 4

Extra

Cultuurtip

Als de verf droog is, lakken ze de kraal af met plakkaatvernis of caperol.
Ze halen de prikker uit de kraal en leggen die te drogen.
De kinderen rijgen de gedroogde kralen aan een stevige katoenen draad. De
uiteinden knopen ze aan elkaar.
De kinderen maken extra kralen om uit te kunnen delen.
Afsluiting
Geluksketting
• De kinderen zitten in de kring. Ze geven het sieraad door zodat iedereen het
kan bewonderen.
• De leerkracht vertelt hoe ze het sieraad in de klas gaan gebruiken.
▪ het is een geluksketting, die je in je kastje of laatje bewaard
▪ iedere dag wordt de ketting ongemerkt in het laatje van iemand anders gelegd.
▪ die persoon moet die dag zoveel mogelijk goede daden voor anderen doen, zoals
complimenten geven en de helpende hand bieden.
• De kinderen helpen deze lijst aan te vullen met dingen waarvan tijdens een
gewone schooldag een ander gelukkig kan worden.
• Aan het eind van de dag probeert de klas te raden wie de ketting in zijn of haar
bezit had en welke goede daden hij of zij heeft verricht.
De kinderen bedenken samen hoe ze de ketting nog op andere manieren in de klas
kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor een kind die wel wat extra geluk nodig heeft.
Als verdieping voor de les kun je kijken naar andere vormen van geluksbrengers en
hun herkomst. Hierbij kun je onder andere denken aan een amulet of talisman en
fortune coockies.

STEL JE VOOR • IN JE ELEMENT

88

