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                                met je ouder(s) als maatje 
 

Wegwijs in de Rembrandtschool  

  
Handleiding bij de PowerPoint  

 

 
 
Benodigdheden: 

 PowerPoint ‘Wegwijs in de Rembrandtschool’ 

 Eventueel een ‘echt’ rapport van een van de leerlingen om te laten zien bij dia 5 

(actie van de school) 

 Informatie ‘Wegwijs in de Rembrandtschool’ klaarleggen. Voor iedere deelnemer 

 Opdrachtenblad ‘Wegwijs in de Rembrandtschool’ klaarleggen. Voor iedere 

deelnemer  

 Voor iedereen een pen en notitieboekje.  
 

De PowerPoint ‘Wegwijs in de Rembrandtschool’ is te vinden via deze link 

https://www.dok.info/bestanden/verantwoording-opmaatje/pp-wegwijs-in-de-rembrandtschool.pptx 
 

Dia 1 Welkom 
Welkom bij Opmaatje een ouderparticipatiecursus voor en door ouders en vrijwilligers 

van DOK. Opmaatje is een project van DOK en De Rembrandtschool. DOK heeft van de 
Koninklijke Bibliotheek(KB) subsidie (geld) ontvangen om dit project samen met de 

Rembrandtschool te maken. Aan het einde van het schooljaar levert DOK dit project in bij 

de KB. Deze wil het project aanbieden aan andere bibliotheken en scholen. 
Korte voorstellingsronde door vrijwilligers.  

 
Dia 2 Wat gaan wij doen 

Opmaatje bestaat uit drie bijeenkomsten. In iedere bijeenkomst worden twee thema’s 
besproken. Bespreek de data en de thema’s en geef aan dat de volgende bijeenkomst 

plaats zal vinden in DOK Voorhof.  
 

Dia 3 Partners 

Opmaatje is gemaakt in samenwerking met diverse partners. Tijdens de laatste 
bijeenkomst op 7 juni delen wij met jullie de informatie van KinderResto en wordt 

‘Bewegen kan overal’ gegeven door studentes van JOGG. Ook zal Rode Feniks aanwezig 
zijn en vertellen wat zij zoal organiseren in de wijk. 

 
Dia 4 Wegwijs in de Rembrandtschool                                                                      

U heeft gekozen voor de Rembrandtschool als school voor uw kind. Uw kind brengt hier 
veel tijd door en maakt hier veel mee. Misschien vertelt uw kind veel over zijn/haar 

schoolleven, misschien ook helemaal niet. Als ouder moet u het vaak doen met het 

beetje informatie dat u van uw kind krijgt.                                                                                                   
Maar weet u ook waar u terecht kunt als er problemen zijn op school? Als u mee wilt 

denken over de sportdag? Als u het rapport van uw kind niet begrijpt? Weet u wat de  
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IB-er doet? Weet u ook dat u zélf iets kunt betekenen op deze school?                                                

Vandaag maken we een digitale wandeling door de school en we proberen de juiste 

vragen te bedenken voor de leerkracht én voor uw kind.  

 
Dia 5 Wie is wie?                                                                                                                                                     

Op school werken verschillende mensen met verschillende functies.                            
Vul het schema in van de opdracht ‘Weet u wie er op de school van uw kind werkt?’ In 

het schema staan de functies vermeld van de medewerkers van de Rembrandtschool. Vul 
achter de functie de naam van de medewerker in. Bespreek met elkaar de uitkomsten. 

Welke namen zijn er wel/niet ingevuld? Kunnen we elkaar hierbij helpen?  
 

Dia 6 Een IB-er/een IT-er?   

Wat doet de IB-er en de  IT-er op school?  
Intern begeleider (IB) helpt de leerkrachten bij het vaststellen en het onderzoeken van 

een leerling die problemen heeft. De IB-er kan een advies voor onderzoek geven en hier  
gerichte hulp voor gegeven.  

De remedial teacher (RT) verleent hulp aan een kind, gericht op begeleiding in geval van 
achterstand óf voorsprong op taal en rekenen. 

Met ingang van dit schooljaar is de hulp van de remedial teacher minimaal. Alleen 
kinderen met een arrangement krijgen nog hulp.  

Arrangement is bedoeld voor kinderen van het basisonderwijs die extra leerbehoeften 

hebben. Ze krijgen ondersteuning hiervoor. Arrangement wordt toegekend door 
samenwerkingsverband overkoepelende organisaties al alle basisscholen in de regio.  

De extra hulp voor de overige leerlingen wordt nu gegeven door de eigen leerkracht. Wel 
kunnen zij nog steeds advies inwinnen bij de remedial teacher.  

 

Dia 7 Help bij wie moet ik zijn?                                                                                                                                                    
Bespreek de opdracht Help bij wie moet ik zijn? Hier staan verschillende situaties waarbij u 
als ouder hulp kunt zoeken. Maar wie vraagt u om hulp? U kunt bij meerdere mensen 
terecht.     
Iedere deelnemer maakt de opdracht; bespreek vervolgens met elkaar wie u, waarvoor te 

hulp zou vragen op school.  

 
Dia 8 Het rapport en het de oudergesprek                                                                                                  

In groep 1 wordt er een plakboek bijgehouden. Aan het eind van het schooljaar krijgen 
de kinderen, die voor januari gestart zijn, een schoolrapport.                                                   

In groep 2 wordt er ook een plakboek bijgehouden en krijgen de kinderen twee keer per  
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jaar een schoolrapport.  
De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen momenteel twee schoolrapporten per jaar, 

t.w. in februari en voor de zomervakantie.   

De oudergesprekken (vroeger rapportgesprekken) hebben ook een ander karakter 
gekregen. Aan het begin van het schooljaar vinden er startgesprekken plaats tussen 

ouders, kind en leerkracht. Dit is een kennismaking waarbij ook verwachtingen t.a.v. het 
komende schooljaar worden uitgesproken. Na het eerste rapport vindt er een tien- 

minutengesprek plaats, waarbij ook de leerling aanwezig is (behalve bij de kleuters, daar 
spreken alleen de ouders met de leerkracht.) Voor het laatste rapport vinden er alleen 

gesprekken plaats met ouders van zorgleerlingen.  
Bespreek met elkaar een ‘echt’ rapport. Is het duidelijk wat er staat?                                                                                                                                                                                                                                              

Mogelijk wordt het aantal oudergesprekken in de toekomst uitgebreid naar drie. Zowel 

ouders als leerkrachten vinden twee gesprekken eigenlijk te weinig. Er zal dan een extra 
moment in november bijkomen.  

Bron: schoolgids Rembrandtschool 2017-2018 en aanvulling van Ina van Wensen 
 

Dia 9 Hoe bereid je een oudergesprek voor? 
Tijdens een rapportgesprek wordt uw kind besproken. Er hoeft niet altijd een probleem  

besproken te worden. Het is goed om te horen hoe het in de klas gaat en hoe de 
resultaten van uw kind zijn. Als er wel een probleem is dat besproken dient te worden, 

dan zijn 10 minuten vaak niet genoeg en wordt er een vervolgafspraak gemaakt.                                                                                                                      

Als er geen specifieke problemen zijn, kunt u vragen hoe het kind zich gedraagt in de 
klas en hoe de leerkracht daar tegenaan kijkt. Of  u vraagt met welke kinderen uw kind 

veel omgaat, wanneer uw kind echt in zijn element is en wat zijn of haar favoriete 
vakken zijn. Veel kinderen zijn op school toch een beetje anders dan thuis. Het is goed 

om dit soort ervaringen uit te wisselen.                                                                     
Als er wel problemen zijn, kijk dan uit dat u niet tegenover de leerkracht of de school 

komt te staan, maar ernaast. U bent met elkaar in gesprek en heeft één doel voor ogen: 
de prestaties en het welbevinden van uw kind te verbeteren. Daarin moet u 

samenwerken en dat kan alleen op basis van wederzijds respect.                                                                                  

Goed contact met de school is heel belangrijk. Wederzijds vertrouwen komt uw kind ten 

goede. 

Dia 10 Vragen???                                                                                                       
Lees de opdracht voor en laat alle deelnemers drie vragen bedenken voor het 10-

minutengesprekje.  
Bespreek met elkaar de vragen en bespreek ook de onderstaande opties.  
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Als er geen specifieke problemen te bespreken zijn –alles gaat eigenlijk prima- dan kunt 

u bijvoorbeeld deze vragen stellen: 

 Voelt mijn kind zich op zijn gemak? 
 Vertelt mijn kind spontaan of wacht hij af?  

 Houdt het zich aan regels?  
 Vraagt het veel aandacht?  

 Hoe ligt mijn kind in de groep?  
 Pest mijn kind wel eens of wordt het gepest?  

 Is mijn kind hulpvaardig en houdt hij rekening met anderen? 
 Hoe is de concentratie en inzet?  

 Heeft mijn kind zelfvertrouwen?  

 Hoe werkt mijn kind? (netheid, werktempo, zelfstandig werken)  
 

Dia 11 ‘Hoe was het op school vandaag?’ is een veelgehoorde vraag aan een kind 
dat net uit school komt.   

Vaak komt er dan niet veel meer uit dan ‘goed’ of ‘leuk’ of ‘saai’.                                      
Meestal zijn de kinderen vlak na schooltijd moe en hebben ze geen zin meer om te 

praten. Wacht een moment af dat uw kind meer open staat voor een gesprekje. Probeer 
dan vragen te stellen waar u een uitgebreider of specifieker antwoord op kunt 

verwachten. Heeft iemand een idee?  
Dat kan anders! Iedere deelnemer bedenkt vragen en geeft een voorbeeld. Vul eventueel 
aan met onderstaande voorbeelden.  

 Wat was het leukste/stomste wat je vandaag op school hebt meegemaakt? 
 Waar moest je vandaag om lachen in de klas? 

 Welk raar woord heb je vandaag gehoord? En waarom vond je dat raar? 
 Wanneer was je blij vandaag? 

 Wat is het leukste liedje dat je op school hebt geleerd? 
 Wie vond je vandaag de allerliefste van de klas? Waarom? 

 Met wie speel je in de pauze? 

 Als jij morgen de meester/juf mocht zijn, wat zou je dan doen? 
 Wie in jouw klas zou jij wel eens de gang op willen sturen? 

Bron: Ouders van nu  
 

Dia 12 Agenda en huiswerk 
Stel de vraag: Hoe is het gebruik van de agenda op school?. Vanaf welke groep wordt de 

agenda gebruikt en waarvoor wordt de agenda gebruikt. Nemen de kinderen de agenda 
mee naar huis en bespreken ze thuis hoe en wanneer er huiswerk wordt gemaakt. 

Helpen ouders hun kinderen met het huiswerk of met de planning? 
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Bij huiswerk is de hulp van ouders heel belangrijk. Door het kind te overhoren zal het 

leren makkelijker gaan en zal het kind de geleerde stof beter onthouden. Gebeurt dit al 

bij u thuis? Als het niet gebeurt, waar ligt dit dan aan en hoe kan de school/ de 
leerkracht u hierbij helpen.                                                                                              

Voor huiswerk maken geldt: zorg voor een omgeving met rust, zorg dat het kind de 
materialen heeft die hij/zij nodig heeft om het huiswerk te maken. 

 
Dia 13 En u als ouder                                                                                                                

Toon filmpje van De luizenmoeder. Bespreek wat ouders zoal kunnen doen op de 
Rembrandtschool. Denk daarbij bijvoorbeeld aan klassenouder, hulpouders bij feesten en 

(sport) activiteiten, Ouderraad en Medezeggenschapsraad.  
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Informatie over IB-er en IT-er  

Onze intern begeleiders (IB) ondersteunen de leerkrachten planmatig bij het signaleren, 

diagnosticeren en remediëren van leerling problemen. Dit betekent dat er een onderzoek 
naar het probleem plaatsvindt en dat er gerichte hulp gegeven wordt.  

De remedial teacher (RT) verleent specialistische hulp aan een kind, gericht op 
begeleiding in geval van achterstand of voorsprong. 

De hulp wordt gegeven onder schooltijd. De Rembrandtschool heeft beleid ontwikkeld op 
het omgaan met kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. 

Door dit beleid is er sprake van een doorgaande lijn voor de groepen 1 t/m 8 in de 
omgang met kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn. Ten behoeve van deze kinderen is 

bovendien extra materiaal aangeschaft, zodat ook zij zich optimaal op hun eigen niveau 

kunnen ontwikkelen. Voor leerlingen van groep 5 t/m 8, die daar de capaciteiten voor 
hebben, is er een plusklas beschikbaar. Wanneer er voldoende formatie is, komt er ook 

een plusklas voor de groepen 3 en 4. Andere taken van de IB’er/RT’er zijn o.a.: 
• Het bewaken van de zorgverbredingafspraken op school. 

• Het bijhouden van het leerlingvolgsysteem, het toetsprogramma opstellen en mogelijk 
ook toetsen afnemen. 

• Contacten onderhouden met de externe instanties. 
• Contacten leggen en onderhouden met zorgleerlingen en met hun ouders. 

• In overleg met de groepsleerkracht een handelingsplan (plan hoe het probleem 

aangepakt zal worden, door wie en met welke materialen) opstellen. Er wordt met 
individuele handelingsplannen, maar ook met groepsplannen gewerkt. 

• Samen met de groepsleerkracht wordt een onderwijskundig rapport opgesteld. Dit 
rapport wordt opgesteld bij het tussentijds verlaten van de school. Het rapport wordt 

toegestuurd aan de school die de leerling gaat bezoeken. 
• Leerkrachten en onderwijsassistent adviseren en ondersteunen in de begeleiding van 

leerlingen. 
• Het organiseren van leerlingenbesprekingen. 

• Het opzetten en coördineren van periodieke leerjaartoetsen om leerproblemen tijdig te 

signaleren en gericht aan te pakken. 
• Het bijhouden van de orthotheek. De orthotheek is een bibliotheek met oefen- en  

hulpmaterialen voor kinderen die behoefte hebben aan uitbreiding van de stof of voor 
kinderen die in een bepaald onderdeel speciale instructie of oefening nodig hebben. 

• Het adviseren en coördineren inzake verwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs, 
overleg met het samenwerkingsverband over arrangementen en contact met 

hulpverlenende instanties. 
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• Aanspreekpunt GGD (logopedie, schoolarts, jeugdmaatschappelijk JGZ.                                       

• Het op de hoogte houden van het team van ontwikkelingen door het bijhouden van 
vakliteratuur en deelname aan uitwisselingen e.d.                                                              

• Bij eventuele problemen in de thuissituatie contact opnemen met maatschappelijk werk 
Of andere hulpinstanties.                                                                                                    

Voorafgaand aan een onderzoek door de onderwijsadviesdienst wordt ook een 
onderwijskundig rapport opgesteld volgens model van de onderwijsadviesdienst. Dit 

rapport wordt aan de ouders ter inzage aangeboden.                                                          
Bron: schoolgids Rembrandtschool 2017-2018 

 

Het 10 minutengesprek                                                                                               
Tijdens een rapportgesprek bespreekt u samen met de leerkracht de resultaten van uw 

kind. Het is altijd goed om te horen hoe het in de klas met uw kind gaat. Als er een 
probleem besproken wordt, zijn 10 minuten vaak niet genoeg en is het raadzaam om een 

vervolgafspraak te maken.                                                                                                    
Tips voor het voeren van een 10 minutengesprek 

 Bedenk van tevoren wat u wilt bespreken. Maak een lijstje. 

 Probeer niet te veel onderwerpen te bespreken. Heeft u veel vragen, of zijn er 

nogal wat problemen, beperk u dan tot het bespreken van één onderwerp en 

maak een vervolgafspraak. 
 Probeer uit de sfeer van verwijten te blijven. Gaat u uw eigen zorgen over uw 

kind  uiten in de vorm van kritiek op de leerkracht, of in de vorm van verwijten, 
dan verliest u de leerkracht als partner die met u wil samenwerken en daarvan is 

vooral uw kind het slachtoffer. 
 Vertelt de leerkracht iets negatiefs over uw kind (‘hij zit ongeïnteresseerd in de 

bank’, ‘is brutaal en verstoort de les te vaak’), ga niet meteen in de verdediging. 
Natuurlijk is het niet leuk om te horen dat het niet goed gaat met uw kind. 

Probeer uw aandacht te richten op wat de leerkracht vertelt: hij/zij heeft een 

probleem en wil dat oplossen. Daarom praat de leerkracht er met u over. 
 Zet de afspraken die gemaakt zijn op papier.   

Bron: Justine Pardoen – oudersonline.nl  
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Opdracht: Weet u wie er op de school van uw kind werkt? 

   Vul maar in ……. 

Wie is wie? Wat is de naam van … 

Directeur  
 

Leerkracht groep 1 - 2   

 

Leerkracht groep 1 – 2  
 

Leerkracht groep 3  

 

Leerkracht groep 4  

 

Leerkracht groep 5  
 

Leerkracht groep 6  

 

Leerkracht groep 7  
 

Leerkracht groep 8  

 

Intern - begeleider (IT-er)  
 

Remedial Teacher (RT-er)  

 

Vakdocent bewegingsonderwijs  
 

Vakdocent drama  

 

Plusklasdocent  

 

ICT-er   
 

Administratief medewerker  

 

Conciërge   
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Opdracht: Help bij wie moet ik zijn? 

Hieronder vindt u verschillende situaties waarbij u als ouder hulp kunt zoeken. Maar wie 
vraagt u om hulp? U kunt bij meerdere mensen terecht …. 

Directeur Leerkracht Intern 

Begeleider 

Remedial 

Teacher 

Conciërge  Vakdocent 

bewegingsonderwijs  

 
       

Je kind heeft op school ruzie gehad en is overstuur thuis gekomen. Je vraagt op school 

na wat er precies is gebeurd.  

 
 

 

 

Je kind heeft moeite met rekenen en je wilt vragen of hij hierbij extra hulp kan krijgen. 

 

 

 
 

Je wilt buiten de schoolvakanties om op vakantie. 

 

 

 

Je kunt de ouderbijdrage niet betalen. 

 

 

 
 

Je wilt op school helpen als klassenmoeder. 

 

 

 

Je hebt een goed idee voor het schoolplein. 
 

 

 

 

Je kind klaagt over een te drukke klas en kan zich niet concentreren. 
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Opdracht: Welke vragen stelt u aan de leerkracht? 

Vanavond staat het 10 minutengesprek gepland over uw kind. 
Welke vragen wilt u stellen aan de leerkracht.  

Bedenk drie vragen die u wilt stellen aan de leerkracht van uw kind. Ook als het ‘gewoon 
goed’ gaat, kunt u zinvolle vragen stellen.  

 

1.  
 

 
 

 

2.  
 

 
 

 

3.  
 

 

 
 

 

 
   



14 
 

OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

          met je ouder(s) als maatje 
 

Wegwijs in de Rembrandtschool   

  
Opdrachtenblad  

  

   
 
Opdracht: En hoe was het op school vandaag?    

En hoe was het op school vandaag? Misschien vraagt u dit uw kind ook als het uit school 
komt.   

En vaak is het antwoord ‘goed’ of ‘leuk’ of ‘saai’. Kinderen zijn na schooltijd soms moe  
en hebben dan geen zin om te praten.  

En ….hoe was het vandaag op school?       

Dat kan anders!   

Probeer minstens vijf leuke vragen te bedenken waar je een uitgebreid (er) antwoord op 

kunt verwachten    

1.  
 
 
 

2.  
 
 
 
 

3.  
 
 
 
 

4.  
 
 
 
 

5. 
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Introductie 

U heeft gekozen om uw kind naar de Rembrandtschool te laten gaan.                          

Uw kind brengt hier veel tijd door en maakt hier veel mee. Misschien vertelt uw kind veel 
over zijn/haar schoolleven, misschien ook helemaal niets.                                                         

Als ouder moet u het vaak doen met het beetje informatie dat u van uw kind krijgt.                                                                                                   
Maar weet u ook waar u terecht kunt als er problemen zijn op school?  

Als u mee wilt denken over de sportdag?  
Als u het rapport van uw kind niet begrijpt?  

Weet u wat de IB'-er doet?  
Weet u ook dat u zélf iets kunt betekenen op de school?  

 

Het 10-minutengesprek                                                                                                
Tijdens een 10-minutengesprek (of rapportgesprek) bespreekt u samen met de 

leerkracht de resultaten van uw kind. Het is altijd goed om te horen hoe het in de klas 
met uw kind gaat. Als er een probleem besproken wordt, zijn tien minuten vaak niet 

genoeg en is het raadzaam om een vervolgafspraak te maken.  
 

            
                                                                                     

Tips voor het voeren van een 10 minutengesprek  

 Bedenk van tevoren wat u wilt bespreken. Maak een lijstje. 
 Probeer niet te veel onderwerpen te bespreken. Heeft u veel vragen, of zijn er 

veel problemen, beperk u dan tot het bespreken van één onderwerp en maak een 
vervolgafspraak. 

 Probeer uit de sfeer van verwijten te blijven. Uit niet uw eigen zorgen over uw 
kind  in (de vorm van) kritiek op de leerkracht, of in (de vorm van) verwijten. U 

verliest de leerkracht als partner die met u wil samenwerken. Daarvan is vooral 

uw kind het slachtoffer. 
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 Vertelt de leerkracht iets negatiefs over uw kind (‘hij zit ongeïnteresseerd in de 

bank’, ‘is brutaal en verstoort de les te vaak’), ga niet meteen in de verdediging. 

Natuurlijk is het niet leuk om te horen dat het niet goed gaat met uw kind. 
Probeer uw aandacht te richten op wat de leerkracht vertelt: hij/zij heeft een 

probleem en wil dat oplossen. Daarom praat de leerkracht er met u over. 
 Zet de afspraken die gemaakt zijn op papier.   

Bron: Justine Pardoen – oudersonline.nl  

 

 
Wat doet de IB-er en de IT-er op school?  
Intern begeleider (IB) helpt de leerkrachten bij het vaststellen en het onderzoeken van 

een leerling die problemen heeft. De IB-er kan een advies voor onderzoek geven en hier   

gerichte hulp voor gegeven.  
De remedial teacher (RT) verleent hulp aan een kind, gericht op begeleiding (in geval 

van achterstand of voorsprong) op taal en rekenen. 
Bron: schoolgids Rembrandtschool 2017-2018 

 
 

En hoe was het op school vandaag? 
Misschien vraagt u dit uw kind ook als hij/zij uit school komt.   

En vaak is het antwoord ‘goed’ of ‘leuk’ of  ‘saai’. Kinderen zijn na schooltijd soms moe  

en hebben dan geen zin om te praten. Wacht een moment af dat uw kind wel zin heeft in  
een gesprekje. Probeer vragen te stellen waar een uitgebreider of specifieker antwoord 

op wordt gegeven.  
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                                met je ouder(s) als maatje 
 

Wegwijs in de Rembrandtschool  

  
Informatie   

  

  
 

Hier volgen enkele voorbeeldvragen 
En ….hoe was het vandaag op school?   

 Wat was het leukste/stomste wat je vandaag op school hebt meegemaakt?  

 Waar moest je vandaag om lachen in de klas? 
 Welk raar woord heb je vandaag gehoord? En waarom vond je dat raar? 

 Wanneer was je blij vandaag? 
 Wat is het leukste liedje dat je op school hebt geleerd? 

 Wie vond je vandaag de allerliefste van de klas? Waarom? 
 Met wie speel je in de pauze? 

 Als jij morgen de meester/juf mocht zijn, wat zou je dan doen? 
 Wie in jouw klas zou jij wel eens de gang op willen sturen? 
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                                                   met je ouder(s) als maatje 

 

 

 

Thuis in social Media 
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                        met je ouder(s) als maatje 
 

Thuis in social Media  

 
Handleiding bij de PowerPoint 
 

 
 

Benodigdheden: 

 PowerPoint ‘Thuis in social media’ 

 Informatie ‘Thuis in social media’. Voor iedere deelnemer 

 Opdrachtenblad ‘Thuis in social media’. Voor iedere deelnemer.  

De PowerPoint ‘Thuis in social media’ is te vinden via deze link 

https://www.dok.info/bestanden/verantwoording-opmaatje/pp-thuis-in-social-media.pptx 

Dia 1 Thuis in social media  
Uitleg over het programma.  

Aan de hand van een PowerPoint delen wij informatie en maken we samen de 
opdrachten.  

We bespreken met elkaar wat social media is, hoe social media wordt gebruikt door 
kinderen van verschillende leeftijden (van 0 tot 12), hoe social media wordt ingezet op de 
Rembrandtschool en wat kunt u als ouder doen om uw kind hierbij te begeleiden.  
 

Dia 2 Wat zijn social media?  

Vraag aan de deelnemers wat zij onder social media verstaan?  

Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waarin gebruikers informatie met 
elkaar delen. Dat kan in tekst, beeld en geluid. 
Antwoord: Bij social media draait het om het delen van informatie. Dit kan in beeld, tekst 

en geluid.                                                                                                                    

Bespreek met de deelnemers ook of en hoe ze social media gebruiken en hoe hun 

kinderen hiermee omgaan. 

Dia 3 welke platformen van social media kent u? 

Bespreek de eerste opdracht. Deelnemers vullen in welke platformen ze kennen en of ze 
er gebruik van maken.   

Van welke platformen maakt uw kind gebruik? Vraag aan de deelnemers of ze dit ook 
thuis met hun kinderen willen bespreken  

Bespreek de antwoorden met elkaar, en schrijf ze eventueel op het bord.  
Voorbeelden van platformen zijn: 
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                        met je ouder(s) als maatje 
 

Thuis in social Media  

 
Handleiding bij de PowerPoint 

 

 
 

 Facebook 

 Whatsapp 

 Instagram 
 Pinterest 

 Linkedin 
 Snapchat 

 Youtube 
 Wikipedia 

 Google 
 Flickr 

 Twitter 

 skype 
 Zoover  

 ……… 
 

Dia 4 link met filmpje 
Klik op de link om het filmpje te starten.  

Het filmpje toont de digitale wereld voor een kind van nu. De mogelijkheden zijn 
eindeloos, maar je moet ook leren hoe je ermee om kunt gaan.  

Ouders moeten hun kinderen daarbij helpen.  

 
Dia 5 Social media kinderen van 0 tot 6 jaar.  

Lees vooraf de achtergrondinformatie Media ontwikkeling van peuters en kleuters. 
In het kort:  0-2 jaar: kleuren en geluiden trekken de aandacht (op tv)  

2-4 jaar: veel herhaling en herkenbare contexten; taal en plaatje (op tv) 
4-6 jaar: concentratie is langer; ze snappen spelletjes, leren letters en 

cijfers (op tv, op de computer) 
Klik op het logo van Bereslim. Bereslim biedt gratis digitale prentenboeken via de site 

van DOK.   

 
Dia 6 Voorbeelden van apps en websites voor kleuters 

Dit zijn voorbeelden van leuke en leerzame websites en apps voor kleuters.  
Klik de websites aan en bespreek de mogelijkheden.  
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                                met je ouder(s) als maatje 

 

Thuis in social Media  

 
Handleiding bij de PowerPoint 

 

 
 

Dia 7 Hoe kies je de juiste app of website? 
Voor het maken van een goede keuze kun je rekening houden met: 

 Voor welke leeftijd is het gemaakt? 
 Kun je er iets van leren? 

 Is er geen reclame? 
 Zijn er geen aanklikbare links? 

 Zet het aan tot nadenken? 
Over het algemeen voldoen betaalde apps aan bovenstaande criteria. 

 

Dia 8 Social media van 6 tot 10 jaar  
Lees vooraf de informatie Media ontwikkeling in de leeftijd van 6 tot 10 jaar   

Deze leeftijdsgroep besteedt zo'n twee uur per dag aan het gebruik van (social) media: 
een uur tv, een uur aan gamen of chatten (bron: www.mijnkindonline.nl) 

Deborah Boterbrood (ouder/deelnemer) geeft uitleg over gebruik Screentime 
 

Dia 9 Leuke en leerzame apps/ websites.  
Klik op de links en toon de voorbeeld apps/websites. 

 

Dia 10 Social media 10 – 12 jaar  
Lees vooraf de informatie Media ontwikkeling in de leeftijd 10 - 12 jaar.  

Over deze doelgroep in het kort: kinderen worden zelfstandig en hebben vaak minder 
toezicht. Voor hen worden sociale contacten en de netwerken die hierom draaien 

(facebook, instagram, youtube) belangrijk. 
Bekijk het filmpje “Vijf tips om je kind te beschermen op social media”.  

Deze tips zijn:  
 Geef je kind online vrijheid maar kader dit wel in. 

 Verdiep je in de sociale media die je kinderen gebruiken 

 Bekijk samen met je kinderen welke foto’s en video’s ze krijgen en versturen 
 Maak goede en duidelijke afspraken over offline ontmoetingen 

 Kader telefoongebruik in, ook ’s avonds en ’s nacht 
Gastspreker Niek (broer van een van de ouder deelnemers) vertelt over zijn 

gameverslaving. 
 

  

http://www.mijnkindonline.nl/
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                        met je ouder(s) als maatje 
 

Thuis in social Media  

 
Handleiding bij de PowerPoint 

 

 
 
Dia 11 Begeleiding van de kinderen  

Klik het filmpje Zeven tips over internetgebruik aan. In dit filmpje wordt getoond waar je 

op moet letten als het gaat om veiligheid. 

 Als iets op het internet staat, is het moeilijk te verwijderen: 'eenmaal op het 

internet, altijd op het internet'. Denk dus goed na voordat je iets post! 

 Zet nooit persoonlijke informatie online. 50% van de pubers zet zijn 

telefoonnummer en of adres bij zijn profielinformatie. Dit kan vervelende 

gevolgen hebben! 

 Kies een sterk wachtwoord. 'Wachtwoord' is het populairste wachtwoord, gevolgd 

door '123456'.   

 Deel geen privé foto's of filmpjes, ook niet met je verkering. Vandaag houden 

jullie van elkaar, maar morgen misschien niet meer.  

 Beveilig je smartphone. Gebruik je beste veiligheidsinstellingen op je telefoon.  

 Gebruik antivirusprogramma's voor zowel je tablet, pc, als je telefoon. Vergeet de 

updates niet!                                                                                                 

Bron: www.programmeerclub.nl  

Dia 12 Rembrandtschool en social media?  

Chantal van Rijn (ICT-er/ leerkracht groep 6) geeft uitleg over ICT gebruik op school.          

In iedere groep is er een digibord. Dit wordt als leidraad gebruikt in het onderwijs.                 
In groep 6 en 7 hebben alle leerlingen een chrome book en in groep 8 een laptop voor 

bijvoorbeeld het maken van werkstukken.                                                                               
De school communiceert met ouders via de mail en de digitale nieuwsbrief.                       

School heeft ook een facebookpagina waar o.a. foto's van activiteiten op wordt gedeeld.  
Stichting Breed maakt momenteel een ICT plan voor de Rembrandschool en ontwerpt de 

nieuwe website.  

Dia 13 groepsapp  

De groepsapp voor ouders is opgezet door de klassenouder en is bedoeld voor informatie 

of afspraken die de hele groep aan gaan.  
Bespreek de voor- en nadelen van het gebruiken van een groepsapp voor de groepen. 

Voordelen: snel delen van informatie, oproepen voor hulp e.d. snel uitgezet 
Nadelen: berichten voor een iemand worden in groepsapp geplaatst. 

  
  

http://www.programmeerclub.nl/
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                        met je ouder(s) als maatje 
 

Thuis in Social Media  

 
Handleiding bij de PowerPoint 

 

 
 
Dia 14 Wat biedt Delft voor kinderen social media/mediawijsheid   

In DOK vindt CoderDojo (= leren programmeren) plaats voor kinderen van 8 tot 14 jaar. 

Op de website van DOK staat meer informatie.  
In de TU worden ook lessen gegeven in programmeren voor kinderen met Scratch. 

De sites van Bloei en Indebuurt geven informatie over activiteiten voor kinderen in Delft. 
 

Dia 15 Opdracht met tablet 
Laat de deelnemers deze opdracht zelf thuis uitvoeren 

• Zoek een geschikte app voor een kleuter  
• Bekijk de website/ facebookpagina van school 

• Zoek een geschikte website die je kan helpen bij het leren van de tafels 

 

Dia 16 en 17 mei Bezoek aan DOK Voorhof 
Tenslotte ‘Bezoek aan DOK Voorhof‘                                                                                                                   
De volgende bijeenkomst  vindt plaats in DOK Voorhof. U wordt verwacht donderdag 17 mei 
om 19.15 uur (inloop). We starten met het programma om 19.30 uur   
Bespreek de volgende tips   

 als je een  DOKpas hebt, neem deze dan mee  

 als je een  DOKpas wilt laten maken, neem eventueel een Delftpas en een ID-

kaart mee.    
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,    

                                met je ouder(s) als maatje 
 

Thuis in social media  

 
Achtergrondinformatie 

 

 
 
Wat is social media?                                                                                                                         

Social media is een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk 

is om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Het 
betreft niet alleen informatie in de vorm van tekst (nieuws, artikelen). Ook geluid 

(podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video) worden gedeeld via social media 
websites. Met andere woorden, social media staat voor 'Media die je laten socialiseren 

met de omgeving waarin je je bevindt'.                                                                                                                                                
Bron: www.social-media.nl 

  
Media ontwikkeling per leeftijdscategorie 

Dreumes 

 Alle jonge kinderen houden van deuntjes, liedjes en rijmpjes. 
 Dreumesen tonen een duidelijke voorkeur voor duidelijke kleurvlakken: rood, 

geel, blauw. 
 Ze leren al snel tikken en vegen op het touch-screen van een tablet. 

 Peuters reageren op ‘hun’ boekjes, programma’s, games en websites door te 
wijzen en te benoemen wat ze zien. 

 Het benoemen is belangrijk: daarmee leren ze in korte tijd veel woordjes. 
 Ze houden van herhaling. Favoriete boeken moeten soms eindeloos opnieuw 

worden voorgelezen. 

 Ze ontwikkelen oog/hand-coördinatie en kunnen met de muis klikken. Peuters 
kunnen de media nog niet zelfstandig volgen: ouders bepalen wat ze zien en 

wanneer. 

Kleuters 

 Kleuters beginnen nu de begrippen te leren voor emoties als ‘blij’, ‘boos’, 

‘verdrietig’, ‘eenzaam’, etc. (Oftewel: woorden voor dingen die je niet kunt 

aanwijzen.) Het mediagebruik wordt een dagelijks ritme, dat kinderen ook als 

zodanig herkennen. 

 Kleuters kunnen hun aandacht goed bij mediaproducties (zoals websites, tv-

programma’s en films) houden als het hen aanspreekt. 

 Ze houden van liedjes en rijmpjes. 

 Ze denken met het programma of de game mee en zijn op zoek naar uitdagingen, 

probleempjes oplossen, en fantasie- of sprookjesverhalen. 

 Het liefst kijken kleuters samen met een volwassene tv. Hetzelfde geldt voor 

games of internet. Kleuters willen graag praten over wat ze zien en horen of lezen 

omdat ze over alles nu zelfstandig gaan nadenken. 

http://www.social-media.nl/
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,    

                                met je ouder(s) als maatje 
 

Thuis in social media   

  
Achtergrondinformatie  

 

 
 

 Kleuters hebben moeite om de onechtheid van drama en tekenfilms te herkennen; 

in hun beleving is alles realistisch en voorstelbaar. 

 Ze kunnen nog niet herkennen of iets reclame is of niet.  
 Van harde geluiden en eng uitziende of dreigende karakters worden ze bang 

(zeker in de bioscoop). 

 Ze kunnen hun eigen gevoelens nog niet goed benoemen. Mede daardoor heeft 

het weinig zin voor ouders om uit te leggen dat enge dingen niet echt zijn. 

Troosten en afleiding helpt wel. 

 Ze spelen graag dingen na die ze in tv-programma’s of computerspelletjes hebben 

gezien. Hierdoor verwerken ze wat ze gezien hebben. Als ze agressie hebben 

gezien zie je dat terug in hun spel. Hetzelfde geldt voor angstige momenten. 

 

Kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 jaar  

 Vlak voor hun 7e verjaardag beginnen veel kinderen interesse te krijgen in zelf 

boekjes lezen. Meestal willen ze dat nog niet in hun eentje. Dat is niet erg; samen 

lezen stimuleert ook het (zelfstandig) leren lezen. 

 Toch vinden ze voorlezen nog steeds heel fijn. 

 Ze beginnen het film- en tv-aanbod in te delen in genres, zoals films, tekenfilms 

en dramaseries. Sommige genres, zoals nieuwsprogramma’s en documentaires, 

zijn ‘echt’, omdat kinderen de inhoud als zodanig herkennen. 

 De onechtheid van drama, met gespeelde rollen, kunnen ze nog niet goed 

uitleggen. Fantasiemonsters en gewelddadige boeven zouden ook in het echt 

kunnen bestaan. 

 Ze begrijpen wat reclame is, maar kunnen dat nog niet altijd goed herkennen. Op 

televisie is dat overigens wel gemakkelijker dan op internet en in games. 

 Ze ontwikkelen een gerichte keuze voor bepaalde genres. 

 Het verschil tussen jongens en meisjes wordt belangrijk. Beide groepen gaan 

steeds meer hun eigen boeken, programma’s en games kiezen. 

 Ze raken geïnteresseerd in ingewikkelde relationele problemen (vriendschap, 

verliefdheid, ruzie, eenzaamheid, pesten, echtscheiding) maar ze hebben nog 

moeite met complexe verhaallijnen (zoals flashbacks of parallelvertellingen vanuit 

verschillende perspectieven). 

 Ze kunnen zelf internetten via de computer, maar doen dat nog wel veel onder 

het zicht van hun ouders. Ze zitten ook nog veel met broertjes en zusjes samen 

aan de computer, maar steeds vaker met vriendjes. Van vriendjes horen ze wat 

‘coole’ sites en apps zijn. 
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,    

                       met je ouder(s) als maatje 
 

Thuis in social media  

 
Achtergrondinformatie 

 

 
 

 Op de tablet zoeken ze allerlei apps, van simpele of grappige spelletjes tot quiz-

achtige apps waarmee ze hun kennis kunnen testen. 

 Aan het eind van deze leeftijdsfase krijgen kinderen belangstelling voor sociale 

media zoals Minecraft (jongens), MoviestarPlanet (meisjes) en Squla (educatief), 

en willen ze een eigen mobiele telefoon. 

Kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar 

 Kinderen van 10 tot 12 gaan steeds meer zelfstandig media gebruiken, vaak ook 

op hun eigen slaapkamer. 

 Ze hebben weinig moeite meer met ondertiteling, waardoor ze ook grote-mensen-

films kunnen volgen. 

 Vriendjes en vriendinnetjes bepalen wat populair is; ze doen mee met allerlei 

rages. 

 Veel ouders houden nog wel een oogje op het mediagebruik; te gewelddadige 

films en games zijn verboden. 

 Kinderen worden kritisch over wat ze in de media tegenkomen. Belangrijke 

onderwerpen zijn bijvoorbeeld: dierenleed en milieuvervuiling. 

 Kinderen weten dat reclames bedoeld zijn om producten te verkopen, maar 

kunnen – vooral op internet – nog niet altijd doorzien wat commercieel is en wat 

niet. Ze worden nog gemakkelijk verleid door commerciële aanbiedingen. 

 Ze kunnen na het kijken afstand nemen van films en programma’s waarin 

monsters voorkomen. Die zijn duidelijk nep. 

 Reële, herkenbare dreigingen in herkenbare situaties (bijvoorbeeld op een school) 

zijn nog wel beangstigend. 

 Hard en realistisch geweld vinden ze beangstigend en vervelend. Ze weten dat het 

gespeeld is, maar ze vinden het nog wel steeds voorstelbaar. 

 Hun interesse in seks neemt toe, maar beelden van vrijende mensen en 

gesprekken over seks op tv vinden ze gênant als ze met de ouders samen kijken. 

 Sociale media worden meer en meer door deze kinderen gebruikt om hun 

vriendengroepen te bevestigen. Ze willen bij een groep horen en gebruiken daar 

bewust de media bij. 

 Aan het eind van de basisschool, vlak voor de overgang naar het voortgezet 

onderwijs, wordt veel YouTube gekeken, en soms hebben ze ook al een account 

op Twitter en/of Facebook.                                                                                

Bron: www.mediaopvoeding.nl  

  

http://www.mediaopvoeding.nl/
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,    

                       met je ouder(s) als maatje 
 

Thuis in social media  

 
Achtergrondinformatie 

 

 
 

Tips veilig gebruik van social media 

 Als iets op het internet staat, is het moeilijk te verwijderen. ' eenmaal op het 

internet, altijd op het internet' Denk dus goed na voordat je iets post! 

 Zet nooit persoonlijke informatie online. 50% van de pubers zet zijn 

telefoonnummer en of adres bij zijn profiel informatie. Dit kan vervelende 

gevolgen hebben! 

 Kies een sterk wachtwoord. 'Wachtwoord' is het populairste wachtwoord, gevolgd 

door '123456'   

 Deel geen privé-foto's of filmpjes, ook niet met je verkering. Vandaag houden 

jullie van elkaar, maar morgen misschien niet meer.  

 Beveilig je smartphone. Gebruik je beste veiligheidsinstellingen op je telefoon.  

 Gebruik antivirus programma's voor zowel je tablet, pc, als je telefoon. Vergeet 

de updates niet!                                                                                                        

Bron: www.programmeerclub.nl  

Handige websites 

 www.mediaopvoeding.nl 

 www.mijnkindonline.nl 

 www.digidreumes.nl  

 www.meldknop.nl 

  

http://www.programmeerclub.nl/
http://www.mediaopvoeding.nl/
http://www.mijnkindonline.nl/
http://www.digidreumes.nl/
http://www.meldknop.nl/
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,    

                                met je ouder(s) als maatje                                     
 

Thuis in social media                                                                     

 
Opdrachtenblad  

 

 
 
Opdracht: Zoekopdrachten op de tablet/ laptop 

Kies per tweetal een of meerdere zoekopdrachten. Bespreek de vragen.  
 Zoek een geschikte app voor kleuters. Waar let u op? 

 Bekijk de website van de school. Is deze overzichtelijk?  

 Welke app kan uw kind helpen met taalproblemen?  

 Bekijk de Facebookpagina van de school. Vindt u het fijn dat er veel foto’s op       

staan? 

 

 Zoek een geschikte pagina om te oefenen met de tafels. Vindt u deze manier van 

het oefenen van de tafels een betere manier dan als u zelf uw kind helpt?  

 Google Uzelf. Wat valt er over u te vinden, en vindt u dit Oké?  

 Zoek een geschikte app voor uw kind. Waarom kiest u deze? 
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,    

                                met je ouder(s) als maatje 
 

Thuis in social media                                                                      

 
Informatie 

 

 
 
Thuis in Social Media 

Social Media is niet meer weg te denken uit het school- en thuisleven van uw kind. 

Lessen volgen via het digibord, gamen in vrije tijd, appen met vrienden, kortom een 
onderdeel van het dagelijkse leven.    

 

 
 

Wat zijn Social media? 
Social media is een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk 

is om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze.   
Bij Social media draait het om het delen van informatie. Dit kan in beeld, tekst en geluid.    

Bron: www.social-media.nl  

 
 
Tips voor het kiezen van de juiste apps of websites? 

Voor welke leeftijd is het gemaakt? 

Kun je er iets van leren? 
Is er geen reclame? 

Zijn er geen aanklikbare links? 
Zet het aan tot nadenken? 

Vaak voldoen betaalde apps aan bovenstaande criteria. 
 

  

http://www.social-media.nl/
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,    

                                met je ouder(s) als maatje    
                                  

Thuis in social media                                                                      

 
Informatie 
 

    
 

Tips veilig gebruik van Social media 
 Als iets op het internet staat, is het moeilijk te verwijderen. ' eenmaal op het 

internet, altijd op het internet'. Denk dus goed na voordat je iets post! 

 Zet nooit persoonlijke informatie online. 50% van de pubers zet zijn 

telefoonnummer en of adres bij zijn profiel informatie. Dit kan vervelende 

gevolgen hebben! 

 Kies een sterk wachtwoord. ' Wachtwoord'  is het populairste wachtwoord, 

gevolgd door ' 123456'   

 Deel geen privé foto's of filmpjes, ook niet met je verkering. Vandaag houden 

jullie van elkaar, maar morgen misschien niet meer.  

 Beveilig je smartphone. Gebruik je beste veiligheidsinstellingen op je telefoon.  

 Gebruik antivirus programma's voor zowel je tablet, pc, als je telefoon. Vergeet 

de updates niet!                                                                                                 

Bron: www.programmeerclub.nl  

 
En tot slot: blijf over Social media in gesprek met uw kind en blijf zelf goed op de 

hoogte. De digitale wereld verandert constant! 
 

 
 
Handige websites 

 www.mediaopvoeding.nl 

 www.mijnkindonline.nl 

 www.digidreumes.nl  

 www.meldknop.nl 

  

http://www.programmeerclub.nl/
http://www.mediaopvoeding.nl/
http://www.mijnkindonline.nl/
http://www.digidreumes.nl/
http://www.meldknop.nl/
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                                                  met je ouder(s) als maatje 

 

 

BEZOEK AAN DOK VOORHOF,                     

ZOEKEN EN VINDEN VAN BOEKEN 
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

            met je ouder(s) als maatje 
 

Bezoek aan DOK Voorhof, zoeken en vinden van boeken     
                             

Handleiding bij de rondleiding  

 
Benodigdheden: 

 Informatie Bezoek aan DOK Voorhof klaarleggen. Voor iedere deelnemer 

 Opdrachtenblad Bezoek aan DOK Voorhof klaarleggen. Voor iedere deelnemer  

 Folder DOK Voorhof klaarleggen. Voor iedere deelnemer 

 Folder Taalhuis klaarleggen. Voor iedere deelnemer 

 Folder Voorlezen klaarleggen. Voor iedere deelnemer.  
 

Bij DOK Voorhof wordt de groep opgewacht door een DOK-collega. Deze geeft  de 

rondleiding door de Jeugdafdeling. De informatie van deze rondleiding is terug te lezen in 
de achtergrondinformatie bij Bezoek aan DOK Voorhof. 

Na de rondleiding nemen de vrijwilligers de groep ouders over en bespreken 
onderstaande items (als deze nog niet tijdens de rondleiding besproken zijn): 

 
1. De vijfvingertest                                                                                                                                                                                               

Bepaal met de vijfvingertest of een boek geschikt is voor het leesniveau van het 
kind.  De Vijfvingertest werkt als volgt: het kind leest één bladzijde uit een boek 

en steekt bij ieder (te) moeilijk woord een vinger op. Zijn aan het eind van de 

bladzijde alle vingers van de hand opgestoken, dan is het boek nog te moeilijk. 
 

2. Vraag aan de deelnemers:                                                                               
Wat kunt u als ouder zelf doen voor een positieve leesopvoeding/leesklimaat in 

huis?                                                                                                                  
Geef zelf het goede voorbeeld door te lezen                                                                                           

Lees elke dag op een vast tijdstip voor                                                                                                                                    
Praat met elkaar over de boeken die worden gelezen                                                                    

Geef vaker een boek cadeau                                                                                                     

Bezoek samen met kind(eren) de bibliotheek of een boekhandel 
 

3. Kiezen van een boek                                                                                                   
Bij het kiezen van een boek zijn drie aspecten van belang: 

 de leeftijd van het kind; 
 het lees- en of taalniveau van het kind; 

 de interesse van het kind. 
 

4. Zoeken en Vinden  

Zoeken en inden van boeken kan via twee ‘zoekmethodes’. Via de website van 
DOK en via de kasten (dit is tijdens de rondlelding uitgelegd).  

Op www.dok.info is de digitale catalogus te raadplegen. Via de zoekbalk op het 
startscherm zijn boeken en materialen in DOK Centrum en DOK Voorhof te 

vinden.  
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 OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

            met je ouder(s) als maatje 
 

Bezoek aan DOK Voorhof, zoeken en vinden van boeken    
      
Handleiding bij de rondleiding  

 
Open de website en demonstreer dit zoekprogramma . Op de website is een speciale 

jeugdpagina (www.dok.info met de volgende items: Boekstart, Jeugd 0- 6 jaar, Jeugd 6 -
14 jaar, Young Adult, DOK Designer. Jeugd 6- 12 jaar) Hier staan boeken- en 

voorleestips en het actuele activiteitenprogramma voor kinderen. Klik op diverse items 
en leg uit.  

Enkele tips voor het gebruik van de catalogus:                  

 Maak een korte zoekopdracht. 
 Zoek alleen op de achternaam van een schrijver. 

 Zoek ook naar een serie of thema. 
 Zoek op vestiging 

 Controleer of een boek beschikbaar is door op de titel of afbeelding te klikken. 
 Onthoud de achternaam van de schrijver. In de meeste gevallen staan boeken op 

achternaam gesorteerd in de kast. 
 Gebruik de categorieën links in beeld om je zoekopdracht te verfijnen, 

bijvoorbeeld schrijver, soort materiaal, filiaal.  

 
Nadat de website van DOK is bekeken gaan de deelnemers zelf aan de slag met de 

opdracht zoeken en vinden van boeken.  
Bespreek de opdracht. Iedere deelnemer pakt van iedere stapel kaartjes (kaartjes in de 

kleuren rood groen en blauw) een kaartje. Met dit kaartje gaat de deelnemer op zoek 
naar het boek/ boeken die op het kaartje omschreven staan.   

Na 15 minuten komt de groep bij elkaar en vertelt iedereen zijn/haar werkwijze bij het 
uitvoeren van de opdrachten.   

Aan het einde van het bezoek uitdelen van  

Folder DOK Voorhof 
Folder Taalhuis 

Folder Voorlezen 
Informatieblad Bezoek aan DOK Voorhof 

Opdrachtenblad Bezoek aan DOK Voorhof 
  

http://www.dok.info/
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

               met je ouder(s) als maatje 
 

Bezoek aan DOK Voorhof, zoeken en vinden van boeken     

 
Achtergrondinformatie 

  

 
Deze informatie zal (deels) tijdens de rondleiding worden vertelt.  
 
Achtergrondinformatie DOK Voorhof                                                                                                          

DOK Voorhof heeft andere openingstijden en faciliteiten dan DOK Centrum. In DOK 

Voorhof is o.a. Het Taalhuis gevestigd en kunnen kinderen op schooldagen terecht bij 

Skoolzone voor hulp bij het maken spreekbeurten en werkstukken. Skoolzone is open op 

maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur.                                                                         

Welke boeken voor welke leeftijd?                                                                                                                                                                              

Baby (0 maanden tot 12 maanden).  Voor een baby is een boekje, bijvoorbeeld een 

plastic ‘badboekje’, een soort speelgoed. De baby pakt het boekje vast, kijkt ernaar, bijt 

er eens in, gooit het weg en pakt het misschien opnieuw. Het boekje wordt nog niet echt 

als boek behandeld en van lezen is al helemaal geen sprake. Maar het gaat ook niet om 

het boekje als zodanig. Het gaat erom wat de ouder en het kind samen met het boekje 

doen. In deze boeken zijn het vooral  afbeeldingen, die aangewezen en benoemd kunnen 

worden. De taal wordt door de ouder toegevoegd door met het kind te praten over de 

afbeelding. 

 Dreumes (1 tot 2 jaar). Bij de dreumes gaat het minder om het benoemen met 

losse woorden, maar vaker om zinnen en om gebeurtenissen die met elkaar in 

verband staan. Het kind herkent afbeeldingen, wijst deze aan en benoemt ook zelf 

wat het ziet. Op deze manier wordt de routine van de babyboekjes  voortgezet. 

Het voorleesmoment wordt een vast onderdeel van de dag en de taal die de ouder 

gebruikt wordt wat uitgebreider. 

 Peuters (2 tot 4 jaar) Vanaf drie jaar kunnen kinderen meestal goed luisteren 

naar een wat langer prentenboekverhaal. De taal wordt nu wat ingewikkelder 

(‘Beer is verlegen en struikelt over zijn woorden’,  ‘Vlinder luistert vol 

verbazing.’). Peuters maken kennis met een zinsopbouw en woorden die zij niet 

gewend zijn te horen in de dagelijkse gesprekken met hun ouders en die voor hen 

echt bij boekentaal horen. Ook leren ze spelenderwijs hoe verhalen in elkaar 

zitten: een verhaal heeft een begin en een eind en je kunt raden hoe het verhaal 

misschien zal aflopen. Dit is een voorbereiding op de taal waarmee zij straks op 

school te maken krijgen. Een eenvoudige vraag als ‘Waar zou het verhaaltje over 

gaan?’,  bereidt het kind al spelenderwijs voor op het begrijpend lezen in de 

basisschool, waar leerlingen ook de inhoud van een tekst moeten voorspellen aan 

de hand van de titel. Boeken met liedjes en versjes op rijm; helpen kinderen om 

gevoel te ontwikkelen voor de manier waarop klanken in de taal worden 

gecombineerd. Boeken met liedjes en versjes zijn daarom nuttig voor kinderen in 

de voorschoolse leeftijdsperiode (dit is tot 4 jaar).  
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                          met je ouder(s) als maatje 

 

Bezoek aan Dok Voorhof, zoeken en vinden van boeken     

                             
Achtergrondinformatie   

 
 Kleuters (4 tot 6 jaar, groep 1 en 2 van de basisschool). Kleuters krijgen vaak 

meer interesse in de geschreven taal. Samen in het boek kijken tijdens het 

voorlezen versterkt die interesse. Kinderen herkennen bijvoorbeeld hun ‘eigen’ 

letter (bijvoorbeeld de beginletter van hun naam) in de tekst. Ze volgen de vinger 

van de ouder als die een letter of woord aanwijst en uitspreekt. Het omgaan met 

boeken is nu een goed ontwikkelde vaardigheid geworden: het kind weet wat de 

voor- en achterkant van een boek is, hoe je het opent, hoe je de bladzijden 

omslaat, waar de tekst begint, dat je tekst van links naar rechts leest, etc. Dit zijn 

allemaal vaardigheden die helpen bij het leren lezen en schrijven in groep 3.  

 Schoolkinderen (kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar)                                                                                                                                                                                  

Er zijn veel verschillende soorten boeken die geschikt zijn voor deze groep. Je 

kunt voorlezen maar ook bijvoorbeeld samen afwisselend lezen. Kies samen de 

boeken en verhalen uit. Help je kind met het zoeken van boeken, geef tips en 

raad en bespreek met elkaar de boeken die gelezen worden. Toon interesse in het 

leesgedrag van kinderen.                        

Welke boeken lees je voor aan schoolkinderen?                                                                            

Voorleesboeken voor schoolkinderen staan in een aparte kast.  

A-boeken (voor kinderen van 7 tot 9 jaar) en B-boeken (voor kinderen van 9 tot 

12 jaar) kunnen goed voorgelezen worden. Het zijn vaak doorlopende verhalen. 

Maar ook informatieve boeken over een onderwerp dat het kind interesseert, 

kunnen voorgelezen worden of samen bekeken worden.  

                                                                                                                                                                                      

Voorlezen in de moedertaal                                                                                    
Voorlezen heeft het meeste effect als ouders voorlezen in de taal die zij het best 

beheersen. Het voorlezen, het praten over de tekst en het praten naar aanleiding van het 
verhaal verloopt veel beter wanneer dat gebeurt in de taal die de ouder vloeiend spreekt. 

De moedertaal verbindt de ouders en het kind sterk met elkaar en dat is een belangrijke 
voorwaarde voor effectief voorlezen.   

Bovendien is de ouder met de taal die zij/hij vloeiend spreekt een beter ‘model’ voor de 
taalontwikkeling van het kind.  

Als het kind op deze wijze veel begrippen leert in een andere taal dan het Nederlands, zal 
het op school de Nederlandse betekenissen van deze woorden sneller oppikken. Het kind 

kent het woord in de eigen taal al; het kind hoeft alleen nog het Nederlandse ‘label’ (= 

vertaling) voor het woord te leren. 
 

  



36 
 

OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,    

                                met je ouder(s) als maatje                                     
 

Bezoek aan DOK Voorhof, zoeken en vinden van boeken                                                                   

 
Opdrachtenblad 

 
Opdracht: Zoeken en vinden van boeken 

Hier staan drie groepen opdrachten in de kleuren groen, blauw en rood. Kies uit iedere 
groep een opdracht en zoek het juiste boek en haal het uit de kast.  
Maak ook gebruik van de computerschermen met de catalogus op de site van DOK.   
 
Ga op zoek naar het boek 

  
 
De krokodil die niet van water hield – G. Merino 

Weerwolfgeheimen –  P. van Loon  
Spijt – Carry Slee  

Hollandse verhaaltjes voor het slapengaan – M. Busser  
Anna in het verkeer – K. Amant 

1001 moppen voor de jeugd 

Hier waak ik – C. Winsemius  
Applaus voor Pip – V. den Hollander  

Mees Kees op de planken – M. Oldenhave 
Lang geleden – A. van Dam  

Leve de lente!– R.S. Berner 
Prinses Arabella maakt kleuren – M. Freeman 

Agent en Boef en de fopmoppen – T. Veldkamp  
Van licht naar donker – X. Deneux  

Nog een mop – E. van Os 

Ara – Hans en Monique Hagen  
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,    

                                met je ouder(s) als maatje                                     

 
Bezoek aan DOK Voorhof, zoeken en vinden van boeken                                                                   

 

Opdrachtenblad 

 
Ga op zoek naar het boek 

 

 
Een voorleesboek met korte verhaaltjes over dieren 

Een A boek over dino’s 
Een Boe-kids boek voor M4  

Een informatieboek over de ruimte voor een jongen van 7 jaar 
Een informatieboek over dolfijnen voor een meisje van 9 jaar Deel zes van de serie ‘de 

Grijze Jager’ 
Een prentenboek over de eerste schooldag  

Een zoekboek over voertuigen  

Een peuterboek over het verkeer  
Een samenleesboek op E3-niveau  

 
 
 

Ga op zoek naar het boek 

 

 
Een prentenboek op rijm  

Een B boek voor een meisje van 10 jaar dat niet van meidenboeken houdt  
Een C boek voor een jongen die een spannend boek wil  

Een E 3 boek voor een jongen van 9 jaar  
Een M3 boek voor een meisje dat van dieren houdt  

Een boek met gedichtjes voor een 6-jarige  
Een informatieboek voor een kleuter over beroepen  

Een prentenboek voor een beweeglijk kindje  

Een sprookjesboek waarin ‘Sneeuwwitje’ staat, voor een kleuter 
Een A boek voor een jongen die niet van lezen houdt 

Een Prentenboek in het Arabisch voor een 3-jarige 
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

               met je ouder(s) als maatje 
 

Bezoek aan DOK Voorhof, zoeken en vinden van boeken     

                            
Informatie  

 
Over DOK Voorhof                                                                                                          
DOK Voorhof heeft andere openingstijden en faciliteiten dan DOK Centrum. In DOK 

Voorhof is o.a. Het Taalhuis gevestigd en kinderen kunnen op schooldagen terecht bij 
Skoolzone voor hulp bij het maken spreekbeurten en werkstukken. Skoolzone is open op 

maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur.                                                                        

Informatie over openingstijden, prijzen en activiteiten kunt u vinden in de folders DOK 
Voorhof en Taalhuis. 
 

 
 

Samen een boek zoeken 
Toon interesse in het leesgedrag van uw kind en kies samen met uw kind een boek of 

verhaal uit. Let op:  
 de leeftijd van uw kind  

 het lees- en/of taalniveau van uw kind 
 de interesse van het kind 

Help je kind met het zoeken van boeken of verhalen, geef tips en raad en kies samen uit.  
Bespreek ook met elkaar de boeken die gelezen worden.   
  

 
Voorlezen daar ben je nooit te oud voor                                                                                

Welke boek leest u voor aan uw kind?  

Prentenboeken zijn geschikt om voor te lezen aan kinderen tot 8 jaar. Maar ook                                                                         
A-boeken (7 tot 9 jaar) en B-boeken ( 9 tot 12 jaar) kunnen heel goed voorgelezen 

worden. Ook informatieve boeken over een onderwerp dat het kind interesseert kunnen 
voorgelezen worden of samen bekeken worden.  
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                met je ouder(s) als maatje 
 

Bezoek aan DOK Voorhof, zoeken en vinden van boeken     

                         
Informatie  

   
 
Doe de Vijfvingertest om te bepalen of het boek geschikt is. 

U kunt met de Vijfvingertest bepalen of een boek geschikt is voor uw kind.   
Dat werkt als volgt: het kind leest één bladzijde uit een boek en steekt bij ieder (te) 

moeilijk woord een vinger op. Zijn aan het eind van de bladzijde alle vingers van de hand 

opgestoken, dan is het boek nog te moeilijk.  
Bron: Makkelijk Leesplein 

 

 
Boeken van de jeugdafdeling DOK Voorhof  

Op de jeugdafdelingen staan boeken op leeftijd en niveau gesorteerd. Boeken zijn te 
herkennen aan gekleurde bandjes en stickers op de rug van de boeken.  
Binnen deze verschillende categorieën zijn nog subcategorieën te vinden, zoals 
Boekstartboeken, zoekboeken, samenleesboeken, stripboeken en toneelleesboeken. 
  
Peuterboeken  blauw bandje  ca. 2-3 jaar  

Prentenboeken  groen bandje  ca. 4-5 jaar  

Voorleesboeken  rood bandje  ca. 3-8 jaar  

AVI boeken  geel bandje  vanaf ca. 6 jaar   
leesniveau S t/m E4  

A boeken  A op witte sticker  vanaf ca. 6 jaar  
vanaf leesniveau M5  

B boeken  B op witte sticker  vanaf ca. 9 jaar  

C boeken   C op witte sticker  vanaf ca. 12 jaar  

J boeken   J en SISO1 code op witte 

sticker  
informatieboeken   
vanaf ca. 8 jaar  

AJ boeken   AJ en SISO code op witte 

sticker   
Informatieboeken  
vanaf ca. 4 jaar  
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

               met je ouder(s) als maatje 

 

Bezoek aan DOK Voorhof, zoeken en vinden van boeken     

 
Informatie  

  
Technisch Leesniveau 

AVI staat voor Analyse van Individualiseringsvorm en is een methode om het technisch 
leesniveau van kinderen te bepalen. Vanaf groep 3 leren kinderen lezen en worden ze op 

vorderingen in technisch lezen getest. 
  
AVI- NIVEAU  GROEP  

START  BEGIN GROEP 3  

M3  MIDDEN GROEP 3  

E3  EIND GROEP 3  

M4  MIDDEN GROEP 4  

E4  EIND GROEP 4  

M5  MIDDEN GROEP 5  

E5  EIND GROEP 5  

M6   MIDDEN GROEP 6  

E6  EIND GROEP 6  

M7  MIDDEN GROEP 7  

E7  EIND GROEP 7  

  

 

 
 
Tenslotte wat kunt u zelf doen voor ‘Leesplezier in huis’  

1. Zelf lezen  

2. Met elkaar praten over de boeken  

3. Voorlezen  
4. Geef eens een boek cadeau  

5. Bezoek samen met kind(eren) de bibliotheek of de boekhandel  
 Bron: Goede leesopvoeding   
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OPMAATJE, een opmaat naar de 

maatschappij, Met je ouder(s) als maatje 
 

 
 

(Voor)lezen is fijn  
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                               met je ouder(s) als maatje 
 

(Voor)lezen is fijn  

 
Handleiding bij de PowerPoint  

 
Benodigdheden 

 PowerPoint ‘(Voor)lezen is fijn’ 

 Eigen lievelingskinderboek 
 Informatie ‘(Voor)lezen is fijn’  klaarleggen. Voor iedere deelnemer 

 Opdrachtenblad ‘(Voor)lezen is fijn’  klaarleggen. Voor iedere deelnemer 

 Prentenboeken x3  
 Pastelkrijt 

 Gekleurde A3 vellen 
 Plaksel 

 Lamineerapparaat 
 A-3 Lamineervellen  

 Natte doekjes. 

De PowerPoint ‘(Voor)lezen is fijn’ is te vinden via deze link 

https://www.dok.info/bestanden/verantwoording-opmaatje/pp-voorlezen-is-fijn.pptx 

Dia 1 Het verhaal van Lisa                                                                                  
Stichting Lezen en schrijven maakte dit filmpje over Lisa.                                            

Doel van deze film: het filmpje brengt de gevolgen in beeld van laaggeletterdheid en hoe 
dit van moeder op dochter in stand wordt gehouden. Dit is te doorbreken door de 

laaggeletterdheid te erkennen en (Lisa en) Marieke die hulp te bieden die nodig is.      

Een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Een samenleving waarin iedereen kan 
lezen, schrijven, rekenen en kan omgaan met de computer.                        

Bespreek met de vrijwilligers: Herken je Lisa en Marieke? Hoe ervaar je deze? 

Dia 2 (Voor)lezen waarom is dat zo belangrijk.                                                                          
Start dit item door de volgende vragen met elkaar te bespreken:                                                               

Ben je zelf vroeger voorgelezen?                                                                                  
Wat was het leukste of favoriete boek?                                                                       

Waarom is voorlezen zo belangrijk?  

Dia 3 We beginnen met een verhaal                                                                                  

Lees zelf een stukje voor uit jouw lievelingsboek (kies een klein fragment of rijmpje uit)   

Dia 4 Inleiding                                                                                                                      

Kies een prentenboek en gebruik dit om de 10 gouden regels te bespreken.                            

Wat doe je voordat je het verhaal begint voor te lezen?  

Gouden Regel nr. 1 Lees het boek eerst zelf. Je zorgt altijd dat je het boek vooraf 

gelezen hebt! Dan kom je nooit voor verrassingen te staan.                                             
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                               met je ouder(s) als maatje 
 

(Voor)lezen is fijn  

 
Handleiding bij de PowerPoint  

 
Gouden Regel nr. 2: Voorleesritueel. Kies een vast moment, voor het slapen gaan of 
Gouden Regel nr. 3 Kaft bespreken. Je begint niet direct met het verhaal maar laat het 

boek zien en vertelt over de titel van het boek. Laat eventueel ook materialen (knuffels,  
voorwerpen e.d.) zien die bij het verhaal horen. Maak de kinderen op deze manier 

nieuwsgierig naar het verhaal. Laat de voorkant van het boek aan de kinderen zien.                                                                            

Gouden Regel nr. 4, 5 Speel in op de reacties van de kinderen en laat ze vertellen wat 
ze zien. Wat zien ze bijvoorbeeld op de prenten. Stel hier vragen over en speel in op de 

reacties.                                                                                                                
Stel ook tijdens het verhaal vragen aan de kinderen, gebruik hiervoor verschillende 

soorten vragen. Vragen met één duidelijk antwoord (welke kleur heeft zijn broek?). 
Aanwijs vragen, waar zie jij de muis?  
Dia 5 Voorlezen                                                                                                                
Gouden Regel nr. 6 Laat de kinderen zelf het verhaal voorspellen en stel verschillende 

vragen. Voorspellende vragen: Vraag bijvoorbeeld op spannende momenten aan het kind 

hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Door te na te denken over wat er allemaal kan 
gebeuren, denkt het kind meteen goed na. Hierdoor leert het in het dagelijks leven ook 

beter naar oplossingen te zoeken voor problemen. Geef het kind de gelegenheid om iets 
te zeggen als je het verhaal voorleest. Het gaat erom dat het kind praat, dus alle 

opmerkingen over het verhaal zijn goed. Het kind heeft eigen ideeën en gevoelens over 
het verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen ervaringen. Daar kan je dan weer verder 

op ingaan. Zo blijven kinderen betrokken bij het verhaal. Probeer het gesprek wel naar 
het onderwerp van het verhaal te sturen. Soms duren gesprekjes en vragen wat langer, 

herhaal dan het laatste stukje uit het boek even en lees dan weer verder.                                                            

Gouden Regel nr. 7 Nieuwe woorden. Leg de nieuwe (vermijd de term ‘moeilijke’) 
woorden uit. Gebruik hiervoor een voorbeeld uit het verhaal. Herhaal deze nieuwe 

woorden regelmatig in het verhaal. Een kind moet een nieuw woord minimaal 10 keer 
gehoord hebben om dit in de juiste context te plaatsen. Gebruik materialen, bewegingen 

of geluiden tijdens het voorlezen. Door iets uit te beelden begrijpen kinderen sneller wat 
een woord betekent. Om nieuwe woorden uit te leggen kan je ook een plaatje laten zien 

of het woord uitbeelden.                               
Gouden Regel nr. 8 Maak het levendig. Maak het verhaal levendig, gebruik attributen 

die bij het verhaal horen (of gebruik vertelplaten kamishibai) 

Dia 6 Na het voorlezen                                                                                            
Gouden Regel nr. 9 Na het voorlezen kun je vragen stellen: De vragen en gesprekken 

zorgen ervoor dat kinderen praten. Ze leren de nieuwe woorden te gebruiken als ze het 
verhaal navertellen. Laat ze aan het einde van het verhaal, het verhaal nog eens 

navertellen, soms is het nodig om wat vragen te stellen. Je kan samen over het 
onderwerp praten. Wat herkennen de kinderen zelf in het verhaal?                                                                                                            

Gouden Regel nr. 10 Kinderen vinden herhaling vaak prettig, je kan boeken vaker 
voorlezen. Daardoor krijgen de woorden steeds meer betekenis. Voor de verwerking kan 

je het boek nog een keer voorlezen. Waarschijnlijk zal het kind hier ook naar vragen. Dat 

is ook goed. Ze zullen het verhaal steeds beter gaan begrijpen en nieuwe woorden  
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                               met je ouder(s) als maatje 
 

(Voor)lezen is fijn  

 
Handleiding bij de PowerPoint  

 
worden sneller begrepen waardoor de woordenschat en het taalbegrip van de kinderen 
groeit.                                                                                                        
Het verhaal naspelen: Laat de kinderen zelf het probleem oplossen, wat was het 
probleem in het verhaal? Wat was de oplossing in het verhaal? Hoe had het verhaal ook 

kunnen aflopen? Wat zou jij doen als jij dit probleem had?                                   

Bespreek de gevoelens in het verhaal. Hoe voelt de hoofdpersoon zich, is hij vrolijk, 
verdrietig, eenzaam? 

Dia 7 Tien Gouden voorleesregels  
Herhaal de 10 gouden regels 

Herhaal samen nog een keer deze regels. 
 

Dia 8 Kies een boek  
Deelnemers gaan in duo's aan de slag. Deel de opdracht uit en bespreek de opdracht 

eerst stap voor stap. Deelnemers kunnen een boek uit de boekenkasten pakken. 

Verdeel jullie (vijf vrijwilligers) over de subgroepjes en rond de opdracht in subgroepjes 
af.  

                                    
Dia 9 Op de Rembrandtschool  

Lezen op de Rembrandtschool. Iedere ochtend starten de groepen met een inlooptijd van 
10 a 15 leesminuten. Alle leerlingen vanaf S (startende lezers groep 3) tot en met AVI-

uit (officieel eind groep 7) werken eerst aan een niveaublad (een blad per week). Ieder 
blad wordt een keer in de week uitgelegd zodat alle leerlingen hun instructies krijgen. Als 

een leerling klaar is met zijn/haar niveaublad dan mag hij/zij vrij lezen! Niveaubladen 

zijn van methode Veilig leren lezenmethode 
Estafette lezen vindt plaats vanaf groep 4 

Race lezen als oefening op DMT = 3 minuten toets waarin een leerling in drie minuten zo 
snel mogelijk zoveel mogelijk foutloze woordjes moet voorlezen.   

 
Dia 10 Op de Rembrandtschool  

Nieuw ingevoerd in groep 3 dit schooljaar Lijn 3 (aanvankelijke leesmethode) 
Leeslink is de Begrijpend Leesmethode  

Alvast vooruitlopend op volgende week: 

De Bibliotheek op school wordt bemand door twee vrijwilligers (ex-ouders) 
Een keer in de week kunnen de leerlingen een boeken lenen. Boeken blijven in de school. 

In de bibliotheek zijn: Informatieboeken, A, B, C en 13+ boeken. 
School stimuleert wel het DOK-lidmaatschap. Er worden geen groepsbezoeken meer  

georganiseerd aan DOK (voorheen wel naar de Tanthof)  
 

  



45 
 

OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                               met je ouder(s) als maatje 
 

(Voor)lezen is fijn  

 
Handleiding bij de PowerPoint  

 
Workshop Kamishibaiplaten maken                                                     

 Verdeel de deelnemers in groepjes van vier en iedere vrijwilliger neemt een 
groepje.  

 Iedere groep krijgt drie prentenboeken.  
 Gebruik twee prentenboeken om de prenten uit te scheuren, het derde boek heb 

je nodig om de juiste volgorde aan te houden.  
 Scheur uit twee alleen de platen uit. Let goed op dat je de juiste volgorde van 

platen scheuren en plakken aanhoudt.  

 Plak de platen op gekleurd A-3 papier en kleur langs de randen met pastelkrijt  
 Wrijf voorzichtig uit.  

 Schuif de A-3 vellen die klaar zijn in een lamineerhoes en haal ze door het 

lamineerapparaat (let op dat ze niet verschuiven i.v.m. krijtstrepen).  
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                                met je ouder(s) als maatje 
 

(Voor)lezen is fijn  

 
Achtergrondinformatie 

 
Hoelang moet je minimaal voorlezen om kinderen 1000 woorden per jaar te 
leren? 

Antwoord: door een kwartier voor te lezen leert een kind 1000 woorden in een jaar.                                  
Dit blijkt uit onderzoek van de Stichting Lezen; als je kinderen één jaar lang een 

kwartiertje per dag voorleest; levert dit 1000 nieuwe woorden op.  

Een kind moet een nieuw woord minimaal 10 keer gehoord hebben om dit in de juiste 
context te plaatsen.  

Hebben kinderen, die opgroeien in een niet talige omgeving, een achterstand 

van méér of minder dan 1000 woorden ten opzichten van hun 
leeftijdsgenootjes?                                                                                                  

Antwoord: Het is zelfs een achterstand van meer dan 2000 woorden.                               
Toelichting: ‘een talige omgeving’ (taalrijke) is een omgeving (gezin) waar boeken zijn, 

waar voorgelezen en gelezen wordt, waar met het kind gesproken wordt over de wereld 
om hem/haar heen. Het kind uit een ‘niet talige omgeving’ (ook wel taalarm) start op de 

basisschool met een achterstand van 2000 woorden op leeftijdsgenoten uit een taalrijke 
omgeving. Het inhalen van deze achterstand is heel moeilijk, omdat er in groep 1 ook 

minimaal 800 nieuwe woorden moeten worden geleerd. Zonder extra begeleiding is het 

heel moeilijk om op gelijk niveau te komen.                                                                                                                         

Het maakt voor de taalontwikkeling niet uit of je vanaf een beeldscherm of 

vanaf papier leest.                                                                                                                                   

Antwoord: bij een beeldscherm scan je de tekst en bij een boek lees je van links naar 
rechts en sla je het blad om (een bewuste handeling). Het gevolg hiervan is dat je de 

tekst beter kan onthouden.                                                                                                                 

Vanaf welke leeftijd is de opgelopen taalachterstand niet meer in te halen; 
vanaf acht of vanaf twaalf jaar?                                                                                         

Antwoord: de taalachterstand is niet meer in te halen vanaf acht jaar.                      
Toelichting: als je voor het achtste jaar niet de basiswoorden kent, is het moeilijk om 

deze woorden later bij te leren. De taalgevoelige periode is voorbij. In groep vijf stop het 
leesonderwijs met de focus op technisch lezen. Men gaat er vanuit dat de leesvaardigheid 

op peil is; ‘AVI is uit’!.                                                                                                        
Met begrijpend lezen maken kinderen van acht jaar zonder taalachterstand een 

groeispurt door in hun woordenschat. Ze kunnen de betekenis van woorden uit de 

context begrijpen. Kinderen met een taalachterstand (en een te kleine woordenschat) 
lukt dit niet. Het begrijpend lezen is voor hen moeilijk en levert geen leesplezier op en dit 

is van invloed op leesmotivatie.  
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                                met je ouder(s) als maatje 
 

  

(Voor)lezen is fijn  
 

Achtergrondinformatie 

 
Na hoeveel jaar leidt (zonder uitzondering) ‘vrij lezen’ in de groep tot hogere 
scores?                                                                                                                    

Antwoord: dit leidt al na één jaar tot hogere scores in het onderwijs. Het leesonderwijs 

is vooral gericht om de leesvaardigheid te vergroten: het technisch lezen. Dit wordt 
klassikaal of in kleine groepjes geoefend.                                                                    

‘Vrij lezen’ start met een toegankelijke, gevarieerde, actuele en aantrekkelijke collectie. 
Het leesplezier staat bij vrij lezen voorop en dit heeft een positief effect op de 

leesmotivatie.                                                                                                            
Helaas bieden veel scholen dit vrij lezen hun leerlingen niet aan.                                             

De schoolbibliotheek is zelden samengesteld vanuit een visie en vanuit de populatie 
leerlingen van de school. Om kinderen leesplezier te bieden is een goede begeleiding bij 

het kiezen van een leesboek belangrijk. De leerkracht speelt hierbij een belangrijke rol.                                 

De leerkracht heeft een grote voorbeeldrol bij het lezen. Leerlingen raken gemotiveerd 
om te lezen als hun leerkracht ook een boek leest. Vaak wordt deze ‘Vrij Lezen- tijd’ door 

de leerkracht gebruikt om schoolwerk na te kijken en niet om als voorbeeld een boek te 
lezen.                                                                                                                        

Op de meeste scholen is er geen beleid ontwikkeld voor ‘vrij lezen’, hierdoor is ‘vrij lezen’ 
vaak afhankelijk van de visie op ‘vrij’ lezen van de leerkracht. In de praktijk gebeurt het 

vaak dat kinderen die klaar zijn met hun werkjes vrij mogen lezen.  Helaas zijn kinderen 
met een taalachterstand meestal als laatsten klaar waardoor ze minder tijd hebben om 

vrij te lezen! 

Is een op de tien of een op vijf jongeren, functioneel laaggeletterd?                        
Antwoord: Een op de vijf jongeren blijkt functioneel laaggeletterd.                                                   

Functioneel laaggeletterd betekent dat je minimaal een taalniveau F2 moet hebben om 

goed deel te kunnen nemen aan onze maatschappij. Functioneel laaggeletterden hebben 
problemen met begrijpen van bijvoorbeeld het contract van het abonnement van de  

smartphone, begrijpen de bijsluiters van medicijnen niet, idem voor overheidsfolders, 
kunnen moeilijk hun weg op internet vinden (moeite met schiften wel/niet nodig aan 

informatie) en zijn hierdoor afhankelijk van hun omgeving. 

Hoeveel woorden horen kinderen?  
Een kind uit een gezin waar weinig met elkaar wordt gesproken hoort 615 woorden per 

uur. 
Een kind uit een gezin waar een beetje met elkaar wordt gesproken hoort 1251 woorden 

per uur. 
Een kind uit een gezin waar veel met elkaar wordt gesproken hoort 2153 woorden per 

uur 

Bron: Betty Hart & Todd Risley (1995), Meaningful Differences in the Everyday 
Experience of Young American Children 
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                                met je ouder(s) als maatje 

 

(Voor)lezen is fijn  

 
Achtergrondinformatie 

 
Maakt voorlezen het verschil.  

Boekentaal is anders dan de gewone spreektaal die ouders gebruiken in het dagelijkse 
leven. 

Ouders besteden tijdens het voorlezen vaak meer aandacht aan de betekenis van 

woorden, waardoor de woordenschat vergroot. Ze passen hun taal en hun manier van 
voorlezen vaak aan de ontwikkelingsfase van hun kind aan.  

Kinderen leren tijdens het voorlezen ook spelenderwijs wat de functies zijn van de 
geschreven taal, dat die lettertjes iets betekenen, je leest van links naar rechts en wat 

de functie is van een titel van een verhaal.  
Daarnaast leren kinderen tijdens het voorlezen hoe verhalen zijn opgebouwd. Dit soort 

kennis en vaardigheden zijn van groot belang om later succesvol te zijn op school. 
Een verhaal in een boek kan een aanleiding zijn tot een gesprek, iets wat je als ouder 

bespreekbaar wilt maken (scheiding, doktersbezoek, overlijden). Het kan dus een 

ondersteuning zijn van een moeilijk onderwerp waarover je als ouder zou willen spreken. 
 

Effecten van voorlezen  
• tien- tot negentien-jarigen die op jonge leeftijd zijn voorgelezen, vinden lezen leuker en 

lezen vaker. Bij jongens is deze invloed nog groter dan bij meisjes (Stiftung Lesen, 
2011); 

• Veel (voor)lezen en samen stil lezen draagt bij aan de lees- en leerprestaties in het 
basis- en voortgezet onderwijs (Leesmonitor.nu); Uit talloze studies blijkt dat voorlezen 

aan jonge kinderen een positief effect heeft op de ontwikkeling van kennis en 

vaardigheden die invloed hebben op het latere leren op school. 
• Voorlezen draagt bij aan (de ontluikende geletterdheid) het herkennen van letters, het 

verschil tussen geschreven en gesproken taal, het gebruik van een boek, boekentaal, 
opbouw van een verhaal en zinsopbouw. 

• Het herkennen en gebruiken van de klanken in de taal, zoals in rijmpjes en gedichten 
• Alfabetische kennis 

• Woordenschat 
• Spreekvaardigheden 

• Verhaalbegrip 

• Leren lezen 
• Zelfvertrouwen 

• Kennis van de wereld 
• Plezier in (voor)lezen, leidt tot zelf meer gaan lezen 

Verschillen in leesopvoeding (leescultuur) en de gevolgen hiervan zijn al op jonge leeftijd 
zichtbaar en hebben een levenslange uitwerking. Dit geeft aan hoe belangrijk het is om 

het lezen (leesvaardigheden) vroegtijdig en langdurig te stimuleren. (Notten, 2011) 
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                                met je ouder(s) als maatje 

 
(Voor)lezen is fijn  

 

Opdrachtenblad  

 
Opdracht: Zoek een boek  

 

 
 

Stap 1 Besluit samen aan welk kind (een meisje of een jongen en 

                 van welke leeftijd), jullie willen voorlezen. 
 

Stap 2 Zoek samen een boek uit dat je interactief zou willen 
voorlezen aan dit kind. 

 

Stap 2 Bespreek samen welke attributen je erbij zou kunnen 
gebruiken om het verhaal te ondersteunen. 

 

Stap 3 Verzin een actie of een verwerkingsopdracht 
 

Stap 4 Kies allebei een stukje tekst uit en oefen samen voor de 

eindpresentatie.  
 

Stap 5 Lees het boek voor aan de medecursisten alsof zij het kind zijn 

dat wordt voorgelezen. 
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                   met je ouder(s) als maatje 
 

(Voor)lezen is fijn  

 
Informatie 

 

 
Voorlezen maakt het verschil 
Boekentaal is anders dan de gewone spreektaal.  

Tijdens het voorlezen wordt aandacht besteed aan de betekenis van woorden, waardoor 

het kind nieuwe woorden leert en daarmee de woordenschat vergroot!.  
Uw kind moet het verhaal begrijpen en als ouder pas je de taal aan de leeftijd van het 

kind. 
Kinderen leren tijdens het voorlezen ook spelenderwijs wat de functies zijn van de 

geschreven taal. Die lettertjes betekenen iets, je leest van links naar rechts en dat er   
een titel boven het verhaal staat.  

Daarnaast leren kinderen tijdens het voorlezen over de opbouw van een verhaal. Deze  
soort kennis en vaardigheden zijn nodig om later succesvol te zijn op school. 

Een verhaal in een boek kan ook een aanleiding zijn tot een gesprek, iets wat u als ouder 

bespreekbaar wilt maken (scheiding, doktersbezoek, overlijden). Het kan helpen om een  
over een moeilijk onderwerp samen te praten.  
 
 

 
TIEN GOUDEN VOORLEESREGELS 

Voor het voorlezen 
1.   Weet wat je leest! Lees het boek eerst zelf. 

2.   Maak je eigen voorleesritueel. Kies een vast moment bijvoorbeeld voor het  
 slapen gaan.  

3.   Bekijk samen de kaft van het boek en bespreek wat je ziet. 
4.   Laat het kind zelf vertellen. Bekijk de afbeeldingen en laat kind vertellen  

 wat het ziet. 
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OPMAATJE een opmaat naar de maatschappij,  

                met je ouder(s) als maatje 

 

(Voor)lezen is fijn  

  
Informatie 

 

 
Tijdens het voorlezen 

5.   Speel in op reacties van het kind. Stel ook vragen om reacties te krijgen. 

6.           Voorspel samen het verhaal. Stel vragen als hoe denk je dat het verhaal  

          afloopt. Zorg dat kind betrokken blijft bij het verhaal. 
7.           Besteed aandacht aan nieuwe woorden. Leg nieuwe woorden uit. Gebruik  

          het woord ‘nieuwe’ i.p.v. ‘moeilijke’ woorden. 
8.           Maak het verhaal levendig. Gebruik spullen, bijvoorbeeld knuffels, die bij 

          het verhaal horen. 
 

 
Na het voorlezen  

9.   Praat na over het boek. Stel vragen en praat met elkaar over het verhaal. 

10.           Herhaling: lees het boek vaker voor! Door het verhaal vaker voor te lezen,  

          krijgen de woorden meer betekenis. Bespreek de emoties die voorkomen in 
 het verhaal.   
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                                                  met je ouder(s) als maatje 

 

 

 

Gezond eten en drinken kan ook lekker zijn 
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                                 met je ouder(s) als maatje 
 

Gezond eten en drinken kan ook lekker zijn 

 
Handleiding bij de PowerPoint  

 

 
 
Benodigdheden: 

 PowerPoint ‘Gezond eten en drinken kan ook lekker zijn’ 

 Opdrachtenblad ‘Gezond eten en drinken kan ook lekker zijn’. Voor iedere 
deelnemer 

 Informatie ‘Gezond eten en drinken kan ook lekker zijn’. Voor iedere deelnemer 
 Per deelnemer een groene en  een rode kaart 

 Zoutboek  
 Kinderkookboeken en boeken over gezonde voeding 

 Voor bereiden van smoothies: magere/halfvolle yoghurt, rijpe bananen, bevroren 
mango blokjes, bevroren aardbeien, bevroren bosbessenmix 

 Doorzichtige plastic bekers en  rietjes  

Meenemen: staafmixer, 2 mengkommen, 2 lepels, 2 schenksoeplepels.                                                      
(Eventueel garneren met een fruitspies. Ananas, druiven wit/rood, verschillende 

kleuren meloenstukjes, sateprikkers.)  
 

De PowerPoint ‘Gezond eten en drinken kan ook lekker zijn’ is te vinden via 

deze link https://www.dok.info/bestanden/verantwoording-opmaatje/pp-opmaatje-gezond-eten-en-

drinken.pptxf 

 

Dia 1 Lekker eten drinken kan ook gezond zijn                                                                                                                                                  

Kinderresto organiseert kinderkookworkshops voor kinderen op school of in de wijk. 
Kinderen leren in een periode van 10 weken gezonde en lekkere gerechten maken. 

Kinderresto is een onderdeel van Restovanharte. Wilt u meer weten kijk op 
www.kinderresto.nl.                                                                                                  

Kinderresto verzorgt de inhoud van het onderdeel Gezond eten en drinken kan ook lekker 
zijn!  
 
Dia 2 Een gezonde schooldag                                                                                                                                        

Hoe ziet een gezonde schooldag eruit met aandacht gezonde en lekkere  ontbijtjes, 

lunchen, tussendoortjes en traktaties. Dus lekker eten en drinken kan ook gezond zijn.  
 

Dia 3 Waarom gezonde voeding?                                                                                 
Een gezonde voeding  om het risico te verkleinen op het krijgen van de meest 

voorkomende welvaartsziektes zoals bijvoorbeeld Diabetes type 2 (suikerziekte), kanker, 
hart- en vaatziekten.                                                                                                                       

Een gezonde voeding zodat uw kind zich vitaal en fit voelt! 
 

  

http://www.kinderresto.nl/
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                                met je ouder(s) als maatje 
 

Gezond eten en drinken kan ook lekker zijn 

 
Handleiding bij de PowerPoint  

 
 
Dia 4 De schijf van schijf                                                                                                
De schijf van vijf biedt richtlijnen voor een goede voeding. Deze schijf is uitgegeven door 

het Voedingscentrum. In deze schijf van vijf heeft het Voedingscentrum de richtlijnen 

van de Gezondheidsraad vertaald naar de praktijk.                                                                        
Bespreek de vijf groepen en vul eventueel aan met:    

 Koolhydraten zorgen voor energie en zijn te halen uit brood, granen, pasta, rijst.  
 Eiwitten zijn de bouwstenen van het lichaam en zijn te halen uit peulvruchten, 

zuivel, ei, vis, noten, vlees.  
 Vetten zijn vet oplosbare vitamines en mineralen en zorgen ervoor dat je lichaam 

goed werkt en gezond blijft.  
 

Het is belangrijk om de voedingstoffen in de juiste verhoudingen binnen te krijgen. 

Bijvoorbeeld niet teveel zodat je niet te zwaar te wordt, maar wel voldoende om te  
groeien. Ook variatie is belangrijk om alle goede stoffen voldoende op te nemen en geen 

tekorten te krijgen. 
 

Dia 5  Quiz                                                                                                                                                                     
Leg de quiz uit: alle deelnemers  krijgen een rode en een groene  kaart. Ik lees steeds een 
stelling voor en u gebruikt de groene kaart  als u het met de stelling eens  bent en  de rode 
kaart als u het niet eens bent, of groen voor waar en rood voor niet waar! 
 
Dia 6 Quiz met stelling  1: Ontbijten is onbelangrijk.  Alleen lunchen is meer dan genoeg.  
 
Dia 7 Niet waar                                                                                                                                                           
Het ontbijt is een belangrijke maaltijd omdat het de spijsvertering op gang brengt. Ook heeft 
uw kind  na een nacht slapen nieuwe energie nodig om goed te presteren op school. 
Tenslotte voorkomt goed ontbijten trek en ongezond snacken.  

Dia 8 en dia 9  Voorbeelden van goede ontbijtjes                                                                                           
Goed ontbijt: havermout met halfvolle melk, fruit en ongezouten noten.                                                                                          
Of magere of halfvolle ongezoete (soja) yoghurt of kwark met muesli/ongezoete volkoren 
ontbijtgranen en fruit. Let op met het eten van cruesli , dit is vaak gezoet. Let ook op met honing, 
glucose,  fructose , stroop en andere producten waar veel suiker  is toegevoegd.                                                                      
Goed ontbijt: een belegde volkoren boterham,  crackers of beschuit.                                                                                    
Tips: dek de avond van tevoren de  tafel, smeer de avond van tevoren brood  en snij het fruit voor. 
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                                met je ouder(s) als maatje 

 

Gezond eten en drinken kan ook lekker zijn 
 

Handleiding bij de PowerPoint  

 
Dia 10 Quiz met stelling  2: Onverzadigde vetten zijn goed voor je. Verzadigde vetten zijn 
slecht voor je  
 
Dia 11  Waar                                                                                                                                                             
Verzadigde vetten zijn slecht en onverzadigde vetten zijn goed voor je. 
 
Dia 12 Verzadigde vetten (voorbeelden van) 
Verzadigde vetten zijn slecht voor je, het verhoogt het cholesterol (= verkeerd vet in de 
bloedvaten) en is een veroorzaker van  hart- en vaatziekten. Voorbeelden van deze vetten  
zijn: roomboter, kokosvet, dierlijk vet zoals in gevogelte, in rund- en varkensvlees en vet in 
zuivel. Voor die laatste groep geldt dan ook liever halfvolle of magere producten.  
Verzadigd vet is vaak bij kamertemperatuur hard.  
 
Dia 13 Onverzadigde vetten (voorbeelden van) 
Onverzadigde vetten: olijfolie, halvarine, vloeibare bak en braad producten, mayonaise, 
zonnebloemolie, avocado, noten en vis. Onverzadigd vet is vaak bij kamertemperatuur 
vloeibaar.  
Onverzadigd vet verlaagt het cholesterol en is goed voor je hart-  en bloedvaten.                                                          
De aanbeveling van onverzadigde vetten is 45 gram (smeer- en bereidings) vet per dag voor 
jongens en meisjes in de leeftijd van  9- 13 jaar.                                                                                                                                  
Aan bijv. halvarine zijn vet oplosbare vitaminen toegevoegd zoals vitamine A, D en E. Dit is 
toegevoegd omdat je hier anders moeilijk aankomt in je voeding.  
 
Dia 14 Quiz met stelling  3: Kikkererwten zijn gemaakt van kikkerbillen. 
 
Dia 15 Niet waar                                                                                                                                                   
Kikkererwten zijn peulvruchten net als linzen, bruine-, witte-, zwarte-, kidney- en sojabonen.  
Het Voedingscentrum adviseert om minimaal een keer per week peulvruchten te eten i.p.v . 
vlees. Vlees bevat verzadigd vet en is ook zeer slecht voor het milieu. Voor het onderhouden 
van de  veestapel  is  veel meer water en veevoer nodig dan voor het verbouwen van 
peulvruchten. Daarnaast is de uitstoot (gassen) van koeienpoep ook slecht voor het milieu.                                                                                  
Peulvruchten zijn cholesterol verlagend en helpen de bloedvaten gezond te houden.                                         
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                                met je ouder(s) als maatje 
 

Gezond eten en drinken kan ook lekker zijn 

 
Handleiding bij de PowerPoint  

 
 
Peulvruchten zijn rijk aan eiwitten, koolhydraten, vezels, vitaminen (B) en mineralen en dus 
goede bouwstoffen voor je lichaam.  
 
Dia 16 Quiz met stelling  4: Meergranenbrood is beter voor je dan volkorenbrood.  
 
Dia 17 Niet waar                                                                                                                                                 
Volkorenbrood is gemaakt van de volle graankorrel en bevat meer vezels.  Vezels verkleinen  
het risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en darmkanker. Ze zijn  goed voor de 
spijsvertering en voor de darmwerking .  De vezels vertragen de opname van suiker en 
verminderen een bloedsuiker met  pieken en dalen. Het  lichaam gebruikt de energie 
geleidelijk en doet hierdoor ook langer met deze energie. In de zemel en de kiem zitten 
vitamines en mineralen die je nodig hebt om gezond te blijven. Deze worden behouden in 
volkoren producten.  
Volkoren brood of vervangende volkoren producten  zijn een goede bron van energie 
(koolhydraten).  De aanbeveling voor jongens en meisjes  van 9- 13 jaar is 30 gram vezels per 
dag; een snee van 35 gram bevat 2,3 gram vezels. Dit zijn vier à zes volkoren boterhammen 
per dag.  
 
Dia 18 In plaats van brood                                                                                                                                      
Goede alternatieve voor  brood zijn: havermout, muesli, volkoren ontbijtgranen; ongezoet 
en zonder suiker, volkoren pannenkoeken, volkoren tortilla’s, volkoren broodjes, zilvervlies 
rijst wafels, volkoren beschuit en volkoren crackers.  
 
Dia 19 Beleggen met                                                                                                                                                   
Voorbeelden van gezond en gevarieerd broodbeleg .                                                                                                  
Smeer halvarine uit een kuipje op elke boterham en beleg met:                                                                              
hartig mager beleg, zoals 20+ en 30+ kaas, 20+ of 30+ smeerkaas met minder zout, verse 
geitenkaas, ei, hüttenkäse en light zuivelspread.                                                                                                                           
Notenpasta en pindakaas met 100% pinda’s of noten, zonder toegevoegd zout of suiker.                       
hummus (variant minder zout).                                                                                                                                        
vis, zoals makreel, haring, zalm, heilbot, bokking en sardines.                                                                                       
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groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, avocado, banaan, appel en aardbei.                                                                                                                                                                   
Met mate: kipfilet, ham, appelstroop, halvajam, salades en neem liever geen ontbijtkoek, 
hierin  zit veel suiker .  
 
Dia 20 & 21  Voorbeelden van gezonde ontbijtjes 

 

Dia 22 Quiz met stelling  5:  75% (3 kwart) van al het zout dat je eet/drinkt,  zit al in eten 
(dus niet wat je zelf strooit)  
 

 
Dia 23 Waar                                                                                                                                                                    
Aanbevolen hoeveelheid zout is max. 6 gram zout per dag.                                                                                                                      
De meeste mensen krijgen veel te veel zout binnen, dit veroorzaakt een hoge bloeddruk, een  
verhoogde kans op  hart- en vaatziekten. Te veel zout (natrium)  kan ook nierbeschadiging 
veroorzaken. Dit kan je voorkomen door vooral veel verse, groente en fruit te eten en zo 
weinig mogelijk bewerkte - , kant en klare producten te eten.  
Dia 24 Zoutboek                                                                                                                                                  
Presenteer en bespreek het zoutboek.  
 
Dia 25 Quiz met stelling  6: De aanbevolen hoeveelheid groente en fruit voor jongens en 
meisjes van 9 -13 jaar: is 100 gram groente (een opscheplepel) en een stuk fruit per dag 
 
Dia 26 Niet waar                                                                                                                                                                 
De aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag voor jongens en meisjes van 9 – 13 jaar 
is 200 gram groenten en 2 stuks fruit. Eten van groente en fruit  verlaagt het risico op hart- 
en vaatziekten, darmkanker en diabetes type 2.                                                                                                                                      
Eet liever vers fruit dan gedroogd fruit. De concentratie suikers is in deze laatste soort groot. 
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Dia 27 Fokke & Sukke  
 
Dia 28 De variatie is groot en het kan de hele dag door                                                                                                                                                                                                                     
Tips voor groenten & fruit:                                                                                                                                                                                                                       
Fruit kan in de havermoutpap, muesli of yoghurt (zonder suiker!)Rauwkost kan op brood of 
in een wrap, als snack of aan een spiesje, om te dippen in de humus, notenpasta, guacemole, 
groentenspread  of yoghurtdip.  
 
Dia 29 Quiz met stelling  7: In één  rode paprika zit meer  vitamine C dan in één kiwi.  
 
Dia 30 Waar                                                                                                                                                                     
In een  rode paprika zit bijna het  dubbele aan vitamine C. Variatie in groente en fruit is  
belangrijk om alle vitamines en mineralen op te nemen.  Een rode paprika bevat ongeveer 
200 mg vitamine C. De aanbevolen hoeveelheid vitamine C per dag voor jongens en meisjes  
Fruit kan in de havermoutpap, muesli of yoghurt (zonder suiker!) 
van 9 -13 jaar is 50 mg vitamine C. Een paprika of een kiwi weegt per stuk ongeveer 130 
gram. Dus hoeveel moet je hier dan van eten?  Door het eten van fruit vertragen de vezels 
de opname van fruitsuikers; dit geeft langer een verzadigingsgevoel.  
 
Dia 31 Quiz met stelling  8: In een glas cola zit evenveel suiker als in een glas 
sinaasappelsap. 
 
Dia 32 Waar                                                                                                                                                                        
In beide porties zitten zeven suikerklontjes (een glas van  200 ml).  
 
Dia 33 Voorbeelden van suiker in drankjes 
 
Dia 34 Drink 1,5- a 2 liter vocht in de vorm van water, slappe thee, halfvolle zuivel                                                 
Drankjes zonder suiker. Voeg liever ook geen zoetstoffen toe.                                                                            
Op een warme dag en bij veel inspanning/sporten, is het belangrijk om veel water drinken.              
Energydrank is alleen voor volwassen professionele topsporters.                                                                                
Let op: chocomelk bevat veel suiker.                                                                                                                               
Suiker is ook slecht voor je gebit.  
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Dia 35 Pimp je water                                                                                                                                                       
Met komkommer, munt, citroen, appel, sinaasappelschijfje, bessen, druiven, diepvriesfruit of 
maak zelf ice tea (zonder suiker). 
 
Dia 36 Gezond eetpatroon 
4-6 volkoren boterhammen of vervangers per dag 
1 handje (25 gram) ongezouten noten of notenpasta 
3 porties halfvolle zuivel (calcium, botten) AI 1200 mg 
30+ kaas als beleg (20 gram)  
2 stuks fruit, 200 gram groente  
Halvarine of olijfolie op brood45 gram halvarine/olie/vloeibaar bak en braadproduct (30 
gram vet) 
Water, halfvolle melk, slappe thee, 1,5-2 liter  
Bewerkte producten zoveel mogelijk vermijden (suiker, zout, verzadigd vet) 
Bewerkte/kant en klare producten bevatten vaak veel zout, verzadigd vet, suikers en weinig 
vezels.  
 
Dia 37 Gezond eten                                                                                                                                                
Waarom eten en drinken gezond voor jongens en meiden 9-13 jaar?                                                                  
Omdat u ze alle bouwstoffen, vitamines, mineralen voor de groei en ontwikkeling wilt geven.                   
Goed voorbeeld doet volgen voor de rest van het leven. 
 
Dia 38 Vragen? 
 
Dia 39 Frozen fruitsmoothies 

Bronnen:                                                                                                                                          

www.voedingscentrum.nl                                                                                                     
www. gezondheidsraad.nl  met Richtlijnen goede voeding 2015 en Voedingsvezel - 

Achtergronddocument bij Richtlijnen goede voeding 2015                                                             

www.milieucentraal.nl                                                                                                                                                  
www. nierstichting.nl                                                                                                                                                          

nevo-online.rivm.nl   

 
  



60 
 

OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                                met je ouder(s) als maatje 
 

Gezond eten en drinken kan ook lekker zijn 

 
Opdrachtenblad 

 
 
Stellingenspel om aan tafel te spelen                                                      
Spelregels: mes omhoog mee eens & vork omhoog oneens    

 

                                                                                                                        

 
 
Stelling 1: Ontbijten is onbelangrijk. Alleen lunchen is meer dan genoeg.  

 

 
Stelling 2: Onverzadigde vetten zijn goed voor je. Verzadigde vetten zijn slecht 
voor je.  

 

 
 
Stelling 3: Kikkererwten zijn gemaakt van kikkerbillen. 

 

 
Stelling 4: Meergranenbrood is beter voor je dan volkorenbrood.  
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Stelling 5: 75% (3 kwart) van al het zout dat je binnenkrijgt zit al in je voeding 
(is toegevoegd en dit is dus niet het zout dat je zelf  nog strooit). 

 

 
Stelling 6: De aanbevolen hoeveelheid groente en fruit voor jongens en meisjes 

tussen de 9-en 13 jaar is 100 gram (1 opscheplepel) groente en 1 stuk fruit per 
dag.  

 

 
 
Stelling 7: In één rode paprika zit meer vitamine C dan in één kiwi.  

 
Stelling 8: In één glas cola zit evenveel suiker als in één glas  

                 sinaasappelsap. 
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Antwoorden bij het Stellingenspel    

 

 
Stelling  1: Dit is niet waar                                                                                                                                                           
Het ontbijt is een belangrijke maaltijd omdat het de spijsvertering op gang brengt. Ook heb 
je na een nacht slapen nieuwe energie nodig om goed te presteren op school. Als je goed 
ontbijt, heb je  minder trek in ongezond snacken.  
 
Stelling 2: Dat is waar                                                                                                                                                             
Verzadigde vetten zijn slecht en onverzadigde vetten zijn goed voor je. Maar waar zitten 
deze vetten in. Verzadigde vetten zijn roomboter, kokosvet, dierlijk vet zoals in gevogelte, in 
rund- en varkensvlees en vet in zuivel.                                                                                                                                                           
Onverzadigde vetten: olijfolie, halvarine, vloeibare bak en braad producten, mayonaise, 
zonnebloemolie, avocado, noten en vis.  
  
Stelling 3: Dat is niet  waar                                                                                                                                                   
Kikkererwten zijn peulvruchten net als  linzen, bruine-, witte-, zwarte-, kidney- en sojabonen.           
Peulvruchten zijn rijk aan eiwitten, koolhydraten, vezels, vitaminen (B) en mineralen en dus 
goede bouwstoffen voor je lichaam.  
 
Stelling 4: Dat is niet waar                                                                                                                                                
Volkorenbrood is gemaakt van de volle graankorrel en bevat veel vezels. Vezels  zijn  goed 
voor de spijsvertering en voor de darmwerking . Vezels vertragen de opname van suiker, het  
lichaam gebruikt de energie langzaam en doet hierdoor ook langer met de energie .                                                                                                                                                    
 
Stelling 5: Dat is waar                                                                                                                                                                    
Aanbevolen hoeveelheid zout is max 6 gram zout per dag.                                                                                                                      
De meeste mensen krijgen veel te veel zout binnen.   
 
Stelling 6: Dat is niet waar 
De aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag voor jongens en meisjes  tussen de  9 
en 13 jaar is: 200 gram groente (2 opscheplepels) en 2 stuks fruit.   



63 
 
 
 

OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                                met je ouder(s) als maatje 

 
Gezond eten en drinken kan ook lekker zijn 

 

OPDRACHTENBLAD 

 

 
 
Stelling  7:  Dat is waar                                                                                                                                                                         
Een rode paprika bevat bijna het dubbele aan vitamine C  dan een kiwi.                                                                                                                                                                                                     
 
Stelling 8:  Dat is waar                               
In beide glazen zitten zeven 7 suikerklontjes (een glas van 200 ml).                                                                              
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Schijf van vijf van het Voedingscentrum, www.voedingscentrum.nl  

 

 
 

 

 

http://www.voedingscentrum.nl/
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De schijf van vijf biedt richtlijnen voor een goede voeding. Deze schijf is uitgegeven door 

het voedingscentrum. In deze schijf van vijf  heeft het Voedingscentrum de richtlijnen 
van de Gezondheidsraad vertaald naar de praktijk.    

 Koolhydraten zorgen voor energie voor het lichaam en zijn te halen uit brood, 
granen, pasta, rijst.  

 Eiwitten zijn de bouwstenen van het lichaam en zijn te halen uit peulvruchten, 
zuivel, ei, vis, noten, vlees.  

 Vetten zijn vet oplosbare vitamines en mineralen en zorgen ervoor dat je lichaam 

goed werkt en gezond blijft.  
 

 
De aanbeveling van onverzadigde vetten per dag voor jongens en meisjes in de leeftijd 
van 9 – 13 jaar is 45 gram (smeer- en bereidings-) vet per dag.  

Onverzadigde vetten: olijfolie, halvarine, vloeibare bak en braad producten, mayonaise, 
zonnebloemolie, avocado, noten en vis. Onverzadigd vet is vaak bij kamertemperatuur 

vloeibaar.  
Onverzadigd vet verlaagt het cholesterol en is goed voor je hart- en bloedvaten.                                                                                                                                       

 

De aanbeveling vezels voor jongens en meisjes in de leeftijd van 9-13 jaar is 30 gram 
vezels per dag; een snee van 35 gram volkorenbrood bevat 2,3 gram vezels. Dit zijn vier 

à zes volkoren boterhammen per dag.  
 

De aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag voor jongens en meisjes van 9 - 13 
jaar is: 200 gram groente en 2 stuks fruit per dag. 

 
De aanbevolen hoeveelheid vitamine C per dag voor jongens en meisjes  van 9 - 13 jaar 

is 50 mg vitamine C per dag . Een rode paprika bevat ongeveer 200 mg vitamine C en 

weegt ongeveer 130 gram.  
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Gezond eetpatroon voor uw kind 

Vier à zes volkoren boterhammen of vervangers per dag 
Een handje (25 gram) ongezouten noten of notenpasta 

Drie porties halfvolle zuivel (calcium, botten) à 1200 mg 
30+ kaas als beleg (20 gram)  

Twee stuks fruit en  200 gram groente  
Halvarine of olijfolie op brood met 45 gram halvarine/olie/vloeibaar bak en braadproduct 

(30 gram vet) 

Water, halfvolle melk, slappe thee, 1,5-2 liter  
Bewerkte kant en klare producten zoveel mogelijk vermijden (suiker, zout, verzadigd 

vet). Deze  bevatten vaak veel zout, verzadigd vet, suikers en weinig vezels.  
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Bewegen kan overal  

 
Handleiding bij de PowerPoint 
 
Benodigdheden: 

 PowerPoint ‘Bewegen kan overal’ 
 ‘Bewegen kan overal- Spellen voor overal’. Voor iedere deelnemer 

 Informatie ‘Bewegen kan overal’.  Voor iedere deelnemer 

 
De PowerPoint ‘Bewegen kan overal’ is te vinden via deze link 

https://www.dok.info/bestanden/verantwoording-opmaatje/pp-bewegen-kan-overal.pptx 

 

 
Dia 1 Korte introductie over JOGG 

JOGG = Jongeren op gezond gewicht en is een landelijke organisaties die lokaal (op 

gemeente niveau) zich inzet voor een gezonde jeugd. Met als visie: wij geloven in de 
kracht van een gezonde omgeving.  

De JOGG-aanpak is van en voor iedereen: de hele buurt, scholen, bedrijven, het lokale 
bestuur, kinderen én hun ouders helpen mee aan een gezonde jeugd. 

 
Dia 2 Programma 

Deze bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen  
Een Quiz waarin we ingaan op hoe creëer je een gezonde omgeving en spellen die ouders 

samen met hun kinderen zelf kunnen doen: Bewegen kan overal 

 
Dia 3 Quiz Bewegen kan overal 

Stel de vragen een voor een en geef de deelnemers ouders de tijd om de vragen te 
beantwoorden. Deelnemers mogen met elkaar overleggen.   

 
Dia 4 Noem drie voordelen van bewegen?  

Met voorbeelden van voordelen van bewegen. Bespreek de voorbeelden en klik de link 
aan om het voorlichtingsfilmpje Sport doet meer voor kinderen te tonen. 

 

Dia 5 Hoeveel beweegt uw kind per dag? 
Deelnemers bespreken met elkaar hoeveel hun kinderen per dag bewegen.  

Geef aan de hand van de voorbeelden die de deelnemers geven aan of dit matig of 
intensive beweging is.  

Leg het verschil uit tussen matig en intensieve beweging. 
 

Dia 6 Noem drie activiteiten die vallen onder intensieve bewegen? 
Bespreek aan de hand van de afbeelding op de dia voorbeelden van matig tot intensieve 

beweging. Ga ook in op de voorbeelden van bewegen (sporten) die de deelnemers 

genoemd hebben bij dia 5. 
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Dia 7 Noem drie nadelen van te lang zitten? 
Nadelen van te lang zitten kunnen zijn: slechte conditie, minder goed slapen, kans op 

overgewicht, minder spierkracht, minder energie, minder weerstand.                            

Bespreek het begrip sedentair gedrag. Met sedentair gedrag worden activiteiten bedoeld 

waarbij het energieverbruik niet boven het rustmetabolisme (1.0-1.5 MET) uitkomt. Dit is  
zittend gedrag -zoals tv kijken, beeldschermwerk en –vermaak. Het lichaam verbruikt 

bijna geen calorieën. Ter vergelijking: als je jogt verbruikt het lichaam zeven keer zoveel  
energie als in rust en bij hardlopen 23 keer zoveel.                                                       

Bespreek met de deelnemers welk beroep ze uitoefenen en hoeveel ze zelf gemiddeld 
zitten per dag? 
Dia 8 Noem drie manieren om meer te bewegen?                                                                                     
Bespreek 5 Tips om een kind in beweging te krijgen 
1. Bedenk wat gewenst beweeggedrag is in uw gezin en maak hier duidelijke afspraken over 
met elkaar, zodat uw kind weet wat hij/zij wanneer kan verwachten. Bijvoorbeeld: eerst een 
uur lekker buitenspelen en daarna mag de tv aan, of: laten we elke dag gezellig na het 
avondeten een wandeling door de buurt maken.                                                                             
 2. Beperk het beeldschermvermaak.  Hoewel beeldscherm-vermaak niet meer is weg te 
denken uit ons leven, luidt het advies hierover om kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 
tot 17 jaar niet langer dan twee uur per dag te laten computeren, televisie- of dvd te laten 
kijken in hun vrije tijd. 
3. Stimuleer bewegen door de inrichting van huis en tuin. Ouders zijn verantwoordelijk 
voor hoe de thuisomgeving eruitziet. Met de inrichting van huis en tuin kan u bewegen 
stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van speelgoed dat bewegen stimuleert. 
Kan uw kind thuis veilig rondkruipen, hutten bouwen, de handstand oefenen of buiten een 
balletje tegen een muur trappen? Probeer uw huis en/of tuin zo in richten dat ze uitnodigen 
om actief te bewegen.                                                                                                                                  
4. Stimuleer kinderen om te bewegen.  Kinderen gaan meer bewegen als ouders 
enthousiast zijn over buitenspelen, actieve spelletjes en sport en als ze dit ook stimuleren. 
Bovendien is samen bewegen leuker dan alleen! Stap samen op de schommel, speel een 
potje voetbal of ga samen het bos in. U kunt ook samen met uw kind uitzoeken welke sport 
hij of zij leuk vindt en hem of haar een proefles laten volgen. Zoek uit welke sporten 
vriendjes en vriendinnetjes doen. Samen met een bekende sporten maakt de eerste stap om 
te gaan sporten vaak makkelijker. 
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5. Geef zelf het goede voorbeeld. Als ouder bent u het rolmodel voor uw kinderen. Als u het 

goede voorbeeld geeft door te sporten en bewegen, is er een grote kans dat uw kinderen dit 

gedrag overnemen. Het is daarom belangrijk om het goede voorbeeld te geven door zelf te 

sporten en/of voldoende te bewegen. Laat de auto staan en pak de fiets naar het 

kinderdagverblijf of school en laat kinderen zelf fietsen als ze daartoe in staat zijn. 

Dia 9 Advies Kenniscentrum Sport 
 

Dia 10 Aan de slag Spelen kan overal 
Dit zijn spellen ’Lekker buitenspelen’ van het project ’OpMaatje’. Deze spellen horen  bij 

de presentatie ’Bewegen kan overal’.  Acht spelletjes die u gemakkelijk in uw omgeving 
op straat, het speelplein van school of speelplaatsen in de wijk met uw kind(-eren) kunt 

spelen. Deze spelletjes kunnen gespeeld worden zonder materiaal.  

 
Legenda 

 
    = pionnen 
 
             = ballen 
 
       = tassen/jassen 
 
    = Flessen 
 
     = kinderen 

 
 
= looproute 
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Estafette  
Verdeel de kinderen in twee teams. De teams starten achter de pion. De eerste speler 

rent naar de pion aan de overkant, tikt deze aan en rent terug. De speler tikt de 

volgende speler van zijn team aan en deze doet hetzelfde. Het team dat als eerst 
helemaal geweest is en plaats neemt op de grond achter hun eigen pion, wint. 

 
Uitbouw: een parcours bedenken of obstakels waar de kinderen over en onderdoor 

moeten. 
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Tikspelen 
Een tikspel op veel verschillende manieren spelen in een vak. Hieronder een aantal 

voorbeelden: 

Poorttikkertje: als een speler getikt wordt, gaat deze met de benen wijd staan. Wanneer 
een speler door het poortje kruipt, is deze weer vrij.  

Boktikkertje: als een speler getikt wordt, gaat deze als een bokje staan. Wanneer een 
speler over het bokje springt, is deze weer vrij.  

Slingertikkertje: als een speler getikt wordt, geeft deze de tikker een hand. Zij vormen 
samen een slinger. Elke speler die getikt wordt, sluit zich aan bij de slinger.  
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Vakkentikspel 
Bij dit spel zijn er twee vakken nodig. Elk vak krijgt zijn eigen tikker. Deze tikkers gaan 

proberen hun vak leeg te tikken. Als er een kind is getikt, moet hij/zij naar het andere 

vak de tikker gaan. 
 

Uitbouw: tussen de vakken in komt een klein ‘neutraal‘ gebied waar de kinderen moeten 
oversteken als ze getikt zijn. Als de tijd om is, moet er een opdracht worden uitgevoerd.  

De kinderen in het winnende team doen de oefening vijf keer. De kinderen in het 
verliezende team doen de oefeningen tien keer. De kinderen in het ‘neutrale’ gebied doen 

de oefening vijftien keer.  
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Flessenvoetbal 

Elke leerling heeft een eigen (1L) plastic fles gevuld met water. Het is de bedoeling dat 
de kinderen flessen van elkaar omschieten of omgooien met een bal. 

Valt een fles om dan moet het kind zijn/haar fles zo snel mogelijk weer rechtop zetten. 
Degene die na vijf minuten het meeste water in zijn/haar fles heeft, heeft gewonnen.  

Let op: zorg dat er van te voren flessen zijn en er toegang tot een kraan is. 
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Jassenroof 
De kinderen worden verdeeld in twee groepen, een groep aanvallers en een groep 

verdedigers. De aanvallers moeten de jassen/tassen stelen zonder dat ze worden getikt. 
De verdedigers  moeten dit voorkomen door de aanvallers te tikken. De verdedigers 

moeten lopen zodra ze hun voet over de lijn zetten. Zij mogen gaan lopen zodra er een 

jas/tas gepakt is, maar ook wanneer dit nog niet gebeurd is. 
 

Tip: zet de kinderen achter een duidelijke lijn, zodat het zichtbaar is wanneer zij hun 
voet over de lijn zetten. 

 
Het spel is met allerlei voorwerpen te spelen! 
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Bewegen kan overal   

 
Spellen voor overal  

 
TIEN- tellen in de rimboe 
De kinderen moeten zich verstoppen voor een zoeker. Deze roept ‘’tien  tellen in de 

rimboe’’ waarna alle spelers zich verstoppen. De zoeker zoekt de spelers maar mag niet 
lopen. Als de zoeker een speler ziet, roept deze de naam van de speler en de 

verstopplaats. De speler is dan af. Deze speler geeft de zoeker een hand en helpt nu 

zoeken. Vindt  de zoeker een speler, dan moet de zoeker zijn ogen weer sluiten en weer 
aftellen vanaf tien tellen in de rimboe. Elke keer als de zoeker een speler vindt en 

opnieuw gaat tellen, gaat er één tel af. De teller start met tien, vervolgens negen, etc.  … 
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                                met je ouder(s) als maatje 

 
Bewegen kan overal  

 

Spellen voor overal   

 
Teambal  

De kinderen worden verdeeld in twee teams. De kinderen moeten de bal met hun team 
tien maal overgooien voordat er een punt is gescoord. De andere partij moet de bal zien 

te onderscheppen. 
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Bewegen kan overal   
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De bakker en de dief 
De bakker houdt zijn hand omhoog en wanneer de dief er op slaat, rent de dief weg. De 

bakker probeert hem te tikken voor een bepaalde lijn. Na een paar keer wisselen de 
kinderen van rol. De duo’s van kinderen kunnen ook gewisseld worden, zodat het 

eerlijker wordt en uitdagender.  

 

 
  



79 
 

OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                                met je ouder(s) als maatje 
 

Bewegen kan overal 
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5 Tips om een kind in beweging te krijgen 
1. Bedenk wat gewenst beweeggedrag is in uw gezin en maak hier duidelijke 

afspraken over met elkaar, zodat uw kind weet wat hij/zij wanneer kan verwachten. 
Bijvoorbeeld: eerst een uur lekker buitenspelen en daarna mag de tv aan, of: laten we 

elke dag gezellig na het avondeten een wandeling door de buurt maken. 

 
2. Beperk het beeldschermvermaak.  Hoewel beeldscherm-vermaak niet meer is weg 

te denken uit ons leven, luidt het advies hierover om kinderen en jongeren in de leeftijd 
van 4 tot 17 jaar niet langer dan twee uur per dag te laten computeren, televisie- of dvd 

te laten kijken in hun vrije tijd. 
 

3. Stimuleer bewegen door de inrichting van huis en tuin. Ouders zijn 
verantwoordelijk voor hoe de thuisomgeving eruitziet. Met de inrichting van huis en tuin 

kan u bewegen stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van speelgoed dat 

bewegen stimuleert. Kan uw kind thuis veilig rondkruipen, hutten bouwen, de handstand 
oefenen of buiten een balletje tegen een muur trappen? Probeer uw huis en/of tuin zo in 

richten dat ze uitnodigen om actief te bewegen.  
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4. Stimuleer kinderen om te bewegen.  Kinderen gaan meer bewegen als ouders 
enthousiast zijn over buitenspelen, actieve spelletjes en sport en als ze dit ook 

stimuleren. Bovendien is samen bewegen leuker dan alleen! Stap samen op de 
schommel, speel een potje voetbal of ga samen het bos in. U kunt ook samen met uw 

kind uitzoeken welke sport hij of zij leuk vindt en hem of haar een proefles laten volgen. 
Zoek uit welke sporten vriendjes en vriendinnetjes doen. Samen met een bekende 

sporten maakt de eerste stap om te gaan sporten vaak makkelijker. 

 
5. Geef zelf het goede voorbeeld. Als ouder bent u het rolmodel voor uw kinderen. Als 

u het goede voorbeeld geeft door te sporten en bewegen, is er een grote kans dat uw 
kinderen dit gedrag overnemen. Het is daarom belangrijk om het goede voorbeeld te 

geven door zelf te sporten en/of voldoende te bewegen. Laat de auto staan en pak de 
fiets naar het kinderdagverblijf of school en laat kinderen zelf fietsen als ze daartoe in 

staat zijn. 
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OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                                met je ouder(s) als maatje 

 
 

Kick- off  
 
De Kick-off is bedoeld om Opmaatje te introduceren in de school.  

Duur van de Kick-off is 45 minuten en heeft als opbouw: 
 

De Kick-off wordt gestart met quizvragen via Kahoot www.kahoot.com  
Op het scherm staat het openingsbeeld van de quiz. Alle deelnemers openen de site op 

hun mobile en nemen de code over die op het scherm staat. 
De quizvragen zijn gerelateerd aan de thema’s van Opmaatje en geven inzicht in wat er 

zoal tijdens Opmaatje wordt besproken.  
 

 

 
 
Quizvragen 
Groen is het juiste antwoord 
 

Elke Broekman is 
A. Vakleerkracht bewegingsonderwijs 

B. IB-er (Interne-Begeleider) 

 
Hoe vaak krijgt uw kind een rapport? 

A. Drie keer per jaar 
B. Twee keer per jaar 

 
Skoolzone in DOK Voorhof is 

A. digitale kennisbank voor Delftse basisscholen 
B. plek waar kinderen werken aan werkstuk of spreekbeurt  

 

  

http://www.kahoot.com/
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De DOK-lenerspas voor uw kind 

A. kost €15,00 euro per jaar 
B. is gratis met een Delftpas 

 
Om 1000 nieuwe woorden per jaar te leren 

A. leest u iedere dag een kwartier voor 

B. leest u iedere dag een half uur voor 
 

Wat is waar? 
A. Vanaf een boek neem je de taal beter op 

B. Vanaf een beeldscherm neem je de taal beter op 
 

Een kind in de leeftijd van 8 tot 10 jaar besteedt 
A. een uur per dag aan social media 

B. twee uur per dag aan social media 

 
Op de Rembrandtschool  

A. staat het mobieltje van mijn kind aan 
B. staat het mobieltje van mijn kind uit 

 
Het voedingscentrum adviseert voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar 

A. 200 gram (twee opscheplepels) groente en 2 stuks fruit 
B. 100 gram (een opscheplepel) groente en 1 stuk fruit 

 

In een glas cola zit evenveel suiker als in een glas jus d’orange 
A. Dat is niet waar 

B. Dat is waar 
 

Hoeveel moet een kind per dag bewegen? 
A. Een half uur zware lichaamsbeweging 

B. Een uur matig tot zware lichaamsbeweging 
 

Wat is een intensievere beweging om te doen?  

A. De trap oprennen 
B. Schaatsen  

 
Na de Quiz wordt in het kort uitgelegd wat de opbouw van de cursus is en wanneer deze 

zal plaatsvinden.  
Biedt deelnemers ook de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan het programma 

door bijvoorbeeld gastsprekers in te brengen of organisaties aan te bevelen die passen 
binnen de inhoud van de cursus.  

Geef ruimte voor het stellen van vragen en maak duidelijk dat deze cursus voor en door 

ouders is! 
 

  



83 
 

OPMAATJE, een opmaat naar de maatschappij,  

                                met je ouder(s) als maatje 
 

 

Aan Opmaatje werkten mee: 
 
 

 
 
DOK:  

Charlotte Boers illustratie 
Esther van Vuuren financiën 

Marjolein Jensse items Wegwijs in de Rembrandtschool en Thuis in social media 

Marianne Mol inhoud (Voor)lezen is fijn en eindredactie project Opmaatje  
Karin van Ringen rondleiding in filiaal DOK Voorhof 

Janine Jongen projectleider 
 

Rembrandtschool  
Ina van Wensen (RT-er) contactpersoon project Opmaatje 

Meint Helder interim directeur 
Angela van Kleef directeur 

Elke Broekman vakleerkracht bewegingsonderwijs 

Daphne Postel (voorzitter OR) 
 

Partners: 
Delft voor elkaar Sjors Grasman buurtsportcoach (interview)  

JOGG (Jongeren op gezond gewicht)  
Chantal van Dam item Bewegen kan overal 

Larissa Wouters item Bewegen kan overal 
Kinderresto   

Rosa Heistein item Lekker eten en drinken kan ook gezond zijn  

Rode Feniks  
Harmen van der Laan (presentatie activiteiten in de wijk)  

 
Vrijwilligers:   

Hedy Monteiro (DOK)  
Nadia Sawal (DOK) 

Veronica Balajc (DOK)  
Gretha  van der Laan (ouder Rembrandtschool) 

Kristel Kreunen (ouder Rembrandtschool)  

 
 


