
 

Voorbereiding en materialen 
 

Vooraleer je dit project uitwerkt ga je best op zoek naar een aantal materialen. We geven hier 

enkele suggesties. Ze zijn niet allemaal noodzakelijk voor een goede uitwerking van het 

verhaal, maar geven een aantal mogelijkheden die verrijkend/verdiepend kunnen zijn en meer 

belevingskansen mogelijk maken. 

Suggesties om  

uit te lenen of te kopen 

- Het boek Jonckheere, Sofie, De Doncker, Hadewijch & De Smedt, Hilde. Talen op een 

kier. Talensensibilisering voor het basisonderwijs.  Mechelen: Plantyn/Heel wat 

verwerkingssuggesties verwijzen naar deze handleiding.  

- Een Kamishibai, uit te lenen in het Leermiddelencentrum, Onderwijscentrum Brussel. 

Contactgegevens:  

Marcqstraat 16-18 

1000 Brussel 

Tel: 0032 0(2) 210 63 94 

e-mail:lmc.brussel@vgc.be 

- Het boek: “Kikker is verliefd” van Max Vellthuijs
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- “De doos vol gevoelens” uitgegeven door het CEGO 

- Een interreligieuze kalender
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- Een duplowereldfamilie 

te verzamelen/te zoeken 

- een grote wereldkaart waar genoeg plaats is om foto’s te hangen 

- puzzels en spelen over de thema’s uit het verhaal 

- huidskleurverf 

- oude fototoestellen/fototoestellen waar de kinderen zelf foto’s mee kunnen trekken. 

- Roemeense muziek en volksdansen  
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- liedjes , dansen, versjes over de verschillende thema’s uit het verhaal (naargelang de 

uitwerking) 

- eventueel: een step, spiegels 

 

te downloaden 

- relevante foto’s , audio-opnames, bijlagen uit dit verhaal die je wil bespreken , of die je als 

instap wil gebruiken of als ondersteuningd 

op te zoeken 

- wat de landen van herkomst zijn van de ouders/grootouders van de kinderen uit je klas 

 

te verkennen 

mogelijkheden om 

- naar een markt te gaan in de buurt 

- een bezoek te brengen aan een orthodoxe kerk 

- een bezoek te brengen aan het Roemeens cultureel centrum
3
 in Brussel 

- een fotograaf uit te nodigen of naar een fotograaf/fotowinkel in de buurt te gaan 

vragen om mee te brengen  

- foto van het gezin of de familie, foto met broer(s) en zus(sen), foto van de oma 

- foto’s van het huis, binnen of buiten 

- foto met een vriend of vriendin met wie ze aan het spelen zijn 

- feestkleren 

- foto van een feest in het gezin of de familie 

- een voorwerp dat specifiek is voor het land van herkomst van ouders of grootouders, of 

dat betekenisvol is voor de familie 

- het geboortekaartje van het kind 

- lievelingsmuziek van de kinderen 

 

na te vragen bij ouders en kinderen 

- wat de naam is van de ouders, wat zij graag samen doen met hun kind, welk werk ze doen 

buitenshuis 

- wat het land van herkomst is van de ouders en grootouders 
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- wat de betekenis is van de namen van de kinderen of waarom hun kind zo genoemd is 

- welke talen de kinderen precies spreken thuis.   

- hoe de kinderen “oma” zeggen in hun moedertaal 

- in welke context de feestkleren worden aangetrokken die ze meegeven (zie vorige rubriek) 

- hoe de kinderen naar school komen (met welk vervoermiddel) 

- welke feesten de kinderen thuis vieren 

 

vooraf te vertellen 

Vertel vooraf al eens het verhaal : “Kikker is verliefd” of bied het vooraf aan in de 

boekenhoek. Als je het verhaal op voorhand ook kan inspreken en laten beluisteren in 

de boekenhoek is dat natuurlijk nog beter! 

  



 


