
INTRO

Volgende week wordt op school een grote talentenshow voor grootouders gehouden. Sommige 
oma’s kunnen goed koken, er is een opa die prachtig kan schilderen, anderen kunnen geweldig 
dansen. Maar Jeremy’s oma is helemaal nergens goed in. Of wel?
Een vrolijk verhaal over grootouders, talenten en basketbal. Winnaar van de internationale 
kinderverhalenwedstrijd van Inclusive Works, kazdu en Clavis Uitgeverij. Voor oma’s, opa’s én 
hun trotse kleinkinderen.
Ga jij mee op zoek naar jouw talent? En hoe ziet jouw familie eruit?

LESMAP 

De grote  
oma-talentenshow!
Auteur: Els Van Esbroeck
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ONTWIKKELINGSDOELEN 

OD NED 1.5 De kleuters kunnen een 
beluisterd verhaal, bestemd voor hun 
leeftijdsgroep, begrijpen.

OD NED 2.7 De kleuters kunnen in een 
gesprek met een eenvoudige maar 
relevante vraag of met commentaar 
reageren.

OD NED 1.3 De kleuters kunnen een 
mondelinge, voor hen bestemde 
boodschap, ondersteund door beeld 
en/of geluid, begrijpen.
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Overzicht lesmap

KRINGACTIVITEIT  
LEES- EN INLEEFMOMENT

Samen met de kleuters bouw je het 
verhaal opnieuw op aan de hand van 
de prenten. Stel zo veel mogelijk open 
vragen en ga samen op zoek naar de 
antwoorden. Dat helpt de kleuters om 
hun woordenschat op een spontane 
manier verder op te bouwen.

P. 4
ACTIVITEIT 1 
(KLAS)GESPREK 
ROND TALENTEN

Iedereen heeft een talent. Jij hebt de eer om op ontdekking te gaan naar de talenten van de kinderen en die in de verf zetten.
Ga samen op zoek. Een kind 
is zich niet altijd bewust van 
zijn eigen talent(en). Een talent is aangeboren, van nature 
aanwezig.
Een talent hoeft niet spectaculair te zijn. Het kan iets heel kleins zijn.

P. 7

ACTIVITEIT 2 TALENTENMUUR
Iedereen talent! Kijk naar onze talentenmuur!

P. 9

ACTIVITEIT 3 

MIJN PASPOORT:  

WIE BEN IK?

We maken een eigen paspoort 

waardoor de kleuters elkaar, 

maar vooral zichzelf beter leren 

kennen. Ze leren stilstaan bij wie 

ze echt zijn, waar ze van houden, 

welke kleur ze mooi vinden, hoe 

hun gezin eruitziet…

P. 10

ACTIVITEIT 5 

FOTORONDE

Oma en opa, mama en papa, broer, 

zus, ik… We zijn ooit allemaal klein 

geweest. Hoe zag jij eruit?

P. 13

ACTIVITEIT 4 
TALENTENSHOW!
Organiseer een talentenshow op school! Of nodig grootouders uit om mee te helpen in de klas en hun talent te tonen door klusjes uit te voeren die in de klas blijven ‘liggen’.

P. 12

ACTIVITEIT 6 
IK GEEF JE EEN PLUIM!

Complimenten geven en krijgen… 
Het kan zo’n deugd doen!

P. 15



ACTIVITEIT 7 

STAMBOOM

Wat is een familie? Wie hoort er 

bij mijn familie?

P. 19

ACTIVITEIT 8 
AUDITIEVE DISCRIMINATIE – BEGINKLANK: DE O VAN OMA EN OPA

Waar hoor je de O van oma, opa?

P. 22

ACTIVITEIT 9 
AUDITIEVE DISCRIMINATIE – 

MIDDENKLANK: DE O VAN OMA EN OPA

Waar hoor je de O van oma, opa in het midden 
van het woord?

P. 24
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KRINGACTIVITEIT

Lees- en inleefmoment  

BENODIGDHEDEN

 - boek: De grote oma-talentenshow

VOOR HET LEZEN

Bekijk de cover van het boek aandachtig met de kleuters.
Lees samen de titel. Wat een gekke letters. Herkent er iemand een letter?
Verklank de letters en laat de kleuters de woorden vormen. Help hen door de klanken traag achter elkaar te 
zeggen. Indien ze niet op het woord komen doe je dat sneller en sneller tot ze het woord kunnen samenkleven.

De volgende vragen kunnen als leidraad dienen om een gesprek aan te knopen.

 - Wat zie je?
 - Waar zou het boek over gaan?
 - Welke kleren hebben ze aan?
 - Wat doen ze?
 - Welke sport zouden ze doen?
 - Zouden de oma en de jongen elkaar kennen?
 - Wat staat er op oma haar vinger?
 - Hoe denk je dat de jongen zich voelt? Hoe komt het dat je dat denkt?
 - Ik zie sterren. Hoe zou het komen dat er sterren rond de oma en de jongen staan?

TIJDENS HET LEZEN

PAGINA 1
 - De juf vertelt dat er een speciale week aankomt.
 - Weet jij welke?
 - Ze gaan een talentenshow organiseren. Wat bedoelen ze met talentenshow?
 - Zijn de kinderen blij? Hoe zie je dat?
 - Is Jeremy blij? Hoe zie je dat? Wat doet hij? Hoe kijkt hij?
 - Weet je hoe het komt dat hij niet juicht?

Doel:  Samen met de kleuters bouw je het verhaal opnieuw op aan de hand 
van de prenten. Stel zo veel mogelijk open vragen en ga samen op zoek 
naar de antwoorden. Dat helpt de kleuters om hun woordenschat op 
een spontane manier verder op te bouwen.

OD NED 1.5 De kleuters kunnen een beluisterd verhaal, bestemd voor hun leeftijdsgroep, begrijpen.

OD NED 1.2 De kleuters kunnen voor hen bestemde vragen in concrete situaties begrijpen.

OD NED 2.6 De kleuters kunnen antwoorden op gerichte vragen in verband met betekenis, inhoud, 
bedoeling, mening in concrete situaties.
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PAGINA 2
 - Wat doet Stella haar oma?
 - Welk talent zal ze komen laten zien?
 - Kan de oma van Jeremy dat ook? Is ze ook dokter?
 - Wat deed ze wel toen Jeremy zijn enkel verzwikte?

PAGINA 3
 - Theo steekt zijn vinger op. Wat kan zijn opa goed?
 - Kan de oma van Jeremy goed schilderen?

PAGINA 4
 - Wat vertelt Celeste? Welk beroep doet haar opa?
 - Celeste vertelt dat haar opa iets voor de kinderen van de klas gaat maken. Weet je nog 

wat?
 - Hoe gaat opa die versieren volgens Celeste?
 - Bakt de oma van Jeremy cupcakes? Wat kan ze wel heerlijk maken?
 - Het was een keertje misgelopen in de keuken. Weet jij nog wat er gebeurde?
 - Wat was Jeremy gaan doen met oma waardoor ze de oven niet meer in ’t oog hielden?

PAGINA 5
 - Welke talenten hadden de andere oma’s nog?
 - Welke zie je?
 - Iedereen riep iets.
 - Riep Jeremy ook iets?
 - Hoe kwam dat denk je?

PAGINA 6
 - De klasgenoten vragen welk talent Jeremy zijn oma heeft.
 - Hoe voelt Jeremy zich daarbij?
 - Hoe kijkt hij?

PAGINA 7
 - Wat maakte oma voor Jeremy?
 - Jeremy is stil, hoe zou dat komen?
 - Oma heeft door dat er iets is. Wat vertelt Jeremy aan oma?
 - Jeremy vraagt iets aan oma. Weet jij nog wat?
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PAGINA 8
 - Jeremy gaat op zoek naar oma haar talenten. Wat proberen ze als eerste? Lukt dat?
 - Wat proberen ze daarna? Lukt dat?
 - Wat stelt Jeremy als derde voor? Kan oma goed koken?

PAGINA 9
 - Ze worden er beiden stil van.
 - Kunnen ze iets bedenken? Wat gaan ze doen?

PAGINA 10
 - Waar zijn oma en Jeremy nu?
 - Wat wil oma tonen?
 - Wat doet Jeremy?
 - Hoe zou Jeremy zich voelen?
 - Hoe zie je dat?

PAGINA 11
 - Waar zijn de kinderen?
 - Welke bijzondere dag is het?
 - Het is de beurt aan de oma van Jeremy. Wat denk je dat ze gaat tonen? Wat maakt dat 

je dit denkt?

PAGINA 12
 - Wat doet oma?
 - Is Jeremy fier?
 - En de andere kinderen? Hoe kijken die? Vinden ze het leuk/knap van de oma van 

Jeremy?
 - Wat is oma haar talent?

NA HET LEZEN 

Het boek blijft in de boekenhoek/kring beschikbaar voor de kinderen. Ze kunnen het doornemen 
wanneer ze willen.
Zet het boek zo aantrekkelijk mogelijk in je kring. Geef het een prominent plekje zodat ze er snel 
naar kunnen grijpen.

Lees het boek een eerste keer door. Na het lezen kun je de kinderen bevragen:
 - Heb jij een oma/opa?
 - Wat doe je graag met oma/opa?
 - Waar is je oma/opa heel erg goed in?
 - Wat zou je nog graag leren van je oma/opa?
 - Ken jij de naam van je oma/opa?
 - Wat zeg je tegen oma? Er zijn verschillende koosnaampjes die kinderen kunnen gebruiken.

Na het lezen van het boek kun je een gesprek aanknopen over talenten.
Zoom niet enkel in op talenten van grootouders… Het is belangrijk dat kinderen zichzelf en hun 
eigen talent leren kennen.
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ACTIVITEIT 1

(Klas)gesprek 
rond talenten  

Doel:  Iedereen heeft een talent. Jij hebt de eer om op ontdekking te gaan 
naar de talenten van de kinderen en die in de verf zetten. 
Ga samen op zoek. Een kind is zich niet altijd bewust van zijn eigen 
talent(en). Een talent is aangeboren, van nature aanwezig. 
Een talent hoeft niet spectaculair te zijn. Het kan iets heel kleins zijn.

OD NED 4.2 De kleuters kunnen met hulp van volwassenen, eigen boodschappen door middel van 
symbolen vastleggen en kenbaar maken.

OD WO 3.1 De kleuters kunnen bij zichzelf onderkennen wanneer zij bang, blij, boos of verdrietig 
zijn en kunnen dit op een eenvoudige wijze uitdrukken.

OD WO 3.3 De kleuters tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen in eigen 
mogelijkheden.

Tijdens het (klas)gesprek ga je samen met de kinderen op zoek naar hun talent. Gebruik hiervoor de 
richtvragen. Jij kunt als leerkracht kinderen die onzeker zijn, ondersteunen door hen mee op weg te zetten.

Richtvragen kunnen zijn:

 - Wie ben ik?
 - Waar ben ik goed in?
 - Wat vind ik leuk?
 - Wat geeft me energie?
 - Wat lukt me zonder veel moeite te doen?
 - Waar word ik blij van?
 - Als ik... doe, vergeet ik de tijd.
 - Ik geniet van…
 - Als ik... voel ik me goed.
 - Waar komen ze je hulp bij vragen?
 - …

Betrek in dit gesprek ook de andere kinderen. Wat vind jij een talent van...? Waar denk jij aan?
Voor sommige kinderen zal dat gemakkelijker zijn dan voor andere. Benadruk vooral dat een talent iets kleins 
kan zijn.
Denk aan:

 - Ik kan goed samenwerken.
 - Ik ben een echte plannenmaker.
 - Ik kan goed troosten.
 - Ik kan goed keuzes maken.
 - Ik ben een grapjesmaker.
 - Ik ben een echte knuffelaar.
 - Ik ben heel sterk.
 - Ik ben een echte helper.
 - Ik ben een echte dierenvriend.
 - Ik ben een echte sporter.
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 - Ik ben een goede danser.
 - Ik ben een echte knutselsmurf.
 - Ik kan goed plannetjes uitvoeren.
 - Ik ben een echte denker.
 - Ik ben een fijne vriend.
 - Ik ben een echte doorzetter.
 - Ik ben een echte babbelkous.
 - Ik ben een goede speurneus.
 - Ik ben een puzzelkampioen.
 - …

Wanneer de kinderen hun talent duidelijk gemaakt hebben kunnen ze het uittekenen.
De talenten van de kinderen komen aan de talentenmuur. Voorzie eventueel een foto van het kind 
op de talententekening.
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BENODIGDHEDEN

 - Uitgetekende talenten van de kleuters (activiteit 1)

Nadat de kinderen hun talent getekend hebben, worden die verzameld aan de talentenmuur. De muur zal 
ervoor zorgen dat andere kinderen geprikkeld worden en in contact komen met talenten van de andere 
kinderen en stil zullen staan bij hun eigen talent.
Hang de talentenkaarten op kinderhoogte op. Op deze manier kunnen de kinderen spontaan 
vertellen. Sta stil bij de talenten van anderen en benoem naar de kinderen hun eigen talenten: 
Ik zie dat Jasper tekent dat hij goed kan bouwen, Basile, ik zie jou ook altijd knappe 
gebouwen maken op de blokkenmat… Pippa, jij tekende dat je goed kunt doorzetten. 
Warre, als jou iets niet lukt blijf jij ook altijd proberen hè?

Doel:  Iedereen talent! Kijk naar onze talentenmuur!

OD WO 3.3 De kleuters tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen in eigen 
mogelijkheden.

OD WO 3.1 De kleuters kunnen bij zichzelf onderkennen wanneer zij bang, blij, boos of verdrietig 
zijn en kunnen dit op een eenvoudige wijze uitdrukken.

ACTIVITEIT 2

Talentenmuur  
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ACTIVITEIT 3

Mijn paspoort: wie ben ik?

Doel:  We maken een eigen paspoort waardoor de kleuters elkaar, maar vooral 
zichzelf beter leren kennen. Ze leren stilstaan bij wie ze echt zijn, waar ze 
van houden, welke kleur ze mooi vinden, hoe hun gezin eruitziet…

OD NED 3.2 De kleuters kunnen door symbolen voorgestelde boodschappen in verband met 
concrete activiteiten begrijpen.

OD NED 3.1 De kleuters kunnen aan de hand van visueel materiaal een boodschap herscheppen.

OD WO 4.3 De kleuters kunnen verschillende gezinsvormen herkennen.

OD WO 4.4 De kleuters herkennen vormen van afwijzend of waarderend reageren op het anders-
zijn van mensen.

OD WO 4.5  De kleuters beseffen dat sommige mensen een andere levenswijze hebben dan zijzelf, 
als ze geconfronteerd worden met beelden, informatie of mensen uit een andere cultuur.

BENODIGDHEDEN

 - werkkaart 1: eventueel thuis invullen met mama/papa
 - (opnieuw meebrengen en) voorstellen aan elkaar

WERKKAART 1

 - Ik hou van ….
 - Kleur ogen …
 - Mijn lievelingskleur …
 - Ik ben jarig op …
 - Mijn verjaardag is in: (lente, zomer, herfst, winter)
 - Ik word blij van…
 - Ik ben ... jaar. (kaarsjes tekenen op de taart)
 - Mijn lievelingseten…
 - Naam:
 -  Ik ben … cm groot
 - Tekening van jezelf. Benadruk dat de kinderen zichzelf zo gedetailleerd mogelijk tekenen.

WERKWIJZE

Wanneer alle paspoorten weer in de klas zijn, verzamel je ze in een boekje. Voorzie eventueel in een paar. Leg 
ze in je boekenhoek zodat de kinderen er op momenten wanneer ze moeten wachten in kunnen kijken.
De paspoorten zijn zo opgesteld dat de kleuters ze zelf kunnen ‘lezen’. Wanneer iemand een vraag heeft over 
een paspoort kan die naar de kleuter gaan om samen over het paspoort te praten.
Maak tijd om de paspoorten met de kleuters te overlopen. Neem af en toe een paspoort en laat de kleuters 
over hun paspoort vertellen.
Maak gebruik van deze momenten om in te gaan op gelijkenissen en verschillen tussen de kleuters. Probeer 
het anders-zijn zo veel mogelijk te benoemen. Iedereen is anders en dat is oké!

De paspoorten zijn een fijn gegeven om in het begin van het schooljaar mee te geven naar huis om in te vullen. 
Kinderen vinden het heerlijk om in het boekje te ‘lezen’. Ze houden ervan om hun eigen paspoort te zoeken en 
te tonen aan andere kinderen.
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WERKKAART 1
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Doel:  Organiseer een talentenshow op school! Of nodig grootouders uit om 
mee te helpen in de klas en hun talent te tonen door klusjes uit te 
voeren die in de klas blijven ‘liggen’.

OD NED 4.2 De kleuters kunnen met hulp van volwassenen, eigen boodschappen door middel van 
symbolen vastleggen en kenbaar maken.

OD WO 3.3 De kleuters tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen in eigen 
mogelijkheden.

Waarom grootouderfeest niet eens door een andere bril bekijken? Waarom geen free podium voor 
grootouders? Deze keer niet de grootouders die naar de kleinkinderen komen kijken maar wel de kleinkinderen 
die naar het optreden van de grootouders kijken.
Kleinkinderen kijken enorm op naar de grootouders. Wie wil eens zijn talent komen tonen in de klas?
Oma, opa, wat is je talent?  Wil je dit tonen?
Niet alle grootouders zijn hetzelfde. Sommigen zijn op pensioen, anderen werken nog. Tegenwoordig zien we 
een heel grote verscheidenheid. Weer een fijn moment om de kinderen een open blik mee te geven. Zoom in 
op gelijkenissen en verschillen in gezinsvormen, cultuur, thuissituaties, gewoontes…

ACTIVITEIT 4

Talentenshow!

TIP: Het kan ook kleiner opgevat worden. Waar kun 
je ons mee helpen in de klas? 
Taart bakken en een theekransje organiseren, 
zonnebloempitten zaaien en mee in de 
schoolmoestuin werken, de poppenkleren 
komen maken, klusjes uitvoeren?... 
Maak een uitnodiging samen met de kinderen. 
Laat ze zelf bedenken wat hun grootouder zou 
kunnen tonen/betekenen in de klas.
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BENODIGDHEDEN

 - werkkaart 2

WERKWIJZE

Kinderen vinden het soms gek dat hun ouders, grootouders ook ooit klein waren. Voor hen zijn oma en opa 
gewoon altijd al oma en opa geweest en idem dito met ouders. Ze kunnen zich niet voorstellen dat oma ook 
een baby, peuter, kleuter… was. Om daarbij stil te staan, kunnen ze thuis foto’s verzamelen en een collage 
maken. Fijn om te doen samen met mama, papa of grootouders. Het proces van het ‘maken’ is gezellig en 
ondertussen kan er gepraat worden over vroeger, lang geleden toen oma een kindje was… en kunnen de 
foto’s besproken worden. Fijn om stil te staan bij de details die te zien zijn op de foto’s. Toen oma en opa/
mama en papa klein waren droegen ze andere kleren, waren er andere auto’s. De moeite om daar ook eens 
op in te zoomen. Hoe zag opa’s fiets eruit? Hoe ziet die van jou er uit?

Bundel deze collages tot een boekje. Kinderen zullen het heerlijk vinden om te vertellen over hun ouders/
grootouders/zichzelf toen ze een baby waren.

Doel:  Oma en opa, mama en papa, broer, zus, ik… We zijn ooit allemaal klein 
geweest. Hoe zag jij eruit?

OD WO 4.3 De kleuters kunnen verschillende gezinsvormen herkennen.

OD WO 4.4 De kleuters herkennen vormen van afwijzend of waarderend reageren op het anders-
zijn van mensen.

ACTIVITEIT 5

Fotoronde  
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WERKKAART 2 – COLLAGE 
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Een compliment geven en krijgen kan enorm veel deugd doen. Kinderen kunnen al van jongs af aan attent 
gemaakt worden op hun gedrag. We zetten dit in de verf door een compliment te geven. Kinderen worden op 
deze manier op een positieve wijze gestimuleerd en ontwikkelen een gezond en positief zelfbeeld.
Kinderen kunnen ook complimenten aan elkaar geven.

Enkele tips bij het geven van complimenten:
 - Een compliment moet duidelijk en concreet zijn. Kinderen moeten weten wat je precies bedoelt. Staaf je 

compliment: Ik zie dat je net Renée geholpen hebt met haar schoenen. Dat vind ik heel behulpzaam van je.
 - Een compliment moet goed getimed worden. Wacht niet te lang om een compliment te geven. Doe het 

direct. Hoe sneller je een compliment geeft na het gedrag hoe krachtiger je compliment is. Kinderen leven 
immers nog in het ‘hier en nu’.

 - Een compliment moet echt zijn. Wanneer je een compliment geeft is het belangrijk dat je het meent. Ze 
moeten niet in alles goed zijn en dus ook niet voor alles een compliment ontvangen. Een niet-gemeend 
compliment brengt twijfel en onzekerheid teweeg en biedt geen vertrouwen.

 - Zorg dat het compliment past bij de ontwikkeling van je kind. Verwachtingen zijn kind per kind anders 
maar ook leeftijdgebonden.

 - Zorg dat je compliment gaat over de energie/moeite die de kinderen deden, niet over het resultaat. 
Procesgericht (de inzet en doorzetting van het kind) en niet resultaatgericht.

BENODIGDHEDEN

 - werkkaart 3 en 4

We voorzien in werkkaart 3 en 4.
Werkkaart 3: ik ben zo trots als een pauw op jou omdat …
Werkkaart 4: ik geef je een pluim want jij kan beren-knap …

Doel:  Complimenten geven en krijgen… Het kan zo’n deugd doen!

OD NED 4.2 De kleuters kunnen met hulp van volwassenen, eigen boodschappen door middel van 
symbolen vastleggen en kenbaar maken.

OD WO 3.4 De kleuters kunnen in concrete situaties verschillende manieren van omgaan met 
elkaar herkennen en erover praten.

OD WO 3.5 De kleuters kunnen bij anderen gevoelens van bang, blij, boos en verdrietig zijn 
herkennen en kunnen meeleven in dit gevoel.

OD WO 3.7 De kleuters kunnen een gevoeligheid tonen voor de behoeften van anderen.

ACTIVITEIT 6

Ik geef je een pluim!  

OUDSTE KLEUTERS THEMAPAKKET 2022-2023
© UITGEVERIJ VAN IN

15



WERKWIJZE

Leg deze werkkaarten in je klas op een plek bij het tekenmateriaal zodat de kinderen er altijd zelf 
gebruik van kunnen maken.
Gebruik zelf ook de pluimen en maak tijd om voor kinderen van je klas pluimen te maken en te 
geven. Benoem bij het geven heel goed wat je compliment is.
Kinderen zullen door het ontvangen van de pluimen zelf gestimuleerd worden om ook pluimen te 
maken voor klasgenoten.
Jij schrijft de complimenten erbij. Stimuleer de kinderen tijdens hun spel om rond te kijken. 
Andere kinderen mee te observeren.
Benoem zelf wat je ziet. Ik vind dat jij wel heel erg knap Lucy helpt. Je hebt veel geduld. Fijn dat 
je Ella uitlegt wat ze moet doen. Goed dat je zag dat Juul hulp nodig had…
Door zelf taal te geven aan situaties die de kinderen beleven, staan ze meer stil bij hun eigen 
gedrag en dat van anderen maar ook bij hun eigen talenten en dat van anderen.
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WERKKAART 3
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WERKKAART 4
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Door een stamboom te maken komen kinderen meer te weten over hun identiteit.
Wie ben ik? Wie hoort er bij mijn familie? Wat is een gezin?
Een stamboom maken aan de hand van foto’s geeft voor kinderen een mooi visueel overzicht van hoe 
familiestructuren precies in elkaar zitten.
Tijdens het maken van de stamboom (die kun je zo ver uitbreiden als je wilt) kan er veel gepraat en geduid 
worden: Is mijn oma de mama van mijn mama of van mijn papa?
Wat is de naam van je oma/opa? En van papa en mama? Wat is mijn voornaam? En mijn achternaam? Is die 
hetzelfde als die van opa?
Het maken van de stamboom kan in de klas gebeuren maar kan ook thuis gebeuren. Kinderen brengen dan 
hun afgewerkte stamboom mee naar de klas.

BENODIGDHEDEN

 - werkkaart 5: die kan mee naar huis gegeven worden zodat de kinderen ze thuis met de ouders maken
 - ouders zorgen voor foto’s van het gezin/grootouders…

WERKWIJZE

STAP 1: De kinderen brengen de stamboom mee naar de klas. Geef de stamboom een plaatsje.

STAP 2: Laat de kinderen zelf kijken. Ze zullen spontaan vragen stellen. Daarna kun je in gesprek gaan 
met de kinderen.

Een fijn moment om stil te staan bij de gelijkenissen en verschillen. Niet alle stambomen zullen 
hetzelfde zijn.
Kinderen leren op een respectvolle manier omgaan met elkaar. Ze leren verschillende 
gezinsvormen kennen.
Samengestelde gezinnen, gezinnen met twee mama’s, papa’s, gescheiden ouders, BAM-
ouders… Maak daar tijd voor.
Niet elk gezin is hetzelfde. Ook kunnen er verschillen zijn tussen verschillende culturen.
De basis voor een respectvolle houding naar situaties die anders zijn dan hun eigen 
gezinssituatie ligt in jouw handen.

Doel:  Wat is een familie? Wie hoort er bij mijn familie?

OD WO 4.3 De kleuters kunnen verschillende gezinsvormen herkennen.

OD WO 4.4 De kleuters herkennen vormen van afwijzend of waarderend reageren op het anders-
zijn van mensen.

OD WO 4.5  De kleuters beseffen dat sommige mensen een andere levenswijze hebben dan zijzelf, 
als ze geconfronteerd worden met beelden, informatie of mensen uit een andere cultuur.

OD WO 1.5 De kleuters kunnen in verband met voortplanting van mensen en dieren, illustreren dat 
een levend wezen steeds voortkomt uit een ander levend wezen van dezelfde soort.

ACTIVITEIT 7

Stamboom
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Ook is het interessant om in te gaan op de koosnaam die je je ouders geeft. Zeg 
je mama, papa, moeke, mamsje, mammie? En je grootouders? Wat zeg je tegen 
hen? Bonneke, bonnie, bomma, bomske, opa, vokke, vake… Kinderen zullen er 
vaak niet bij stilstaan dat er verschillende verwoordingen zijn voor grootouders. 
Maar ook zal het voor velen een ontdekking zijn dat grootouders ook een 
voornaam hebben. Ga ook dieper in op de achternaam.

STAP 3: Hang de stambomen op kinderhoogte op. Kinderen zullen spontaan hun 
stamboom aan klasgenoten voorstellen of vragen aan elkaar stellen. Een zeer 
leerrijk proces.
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WERKKAART 5
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BENODIGDHEDEN

 - de kinderen verzamelen zelf materiaal in de klas
 - werkkaart 6

WERKWIJZE

STAP 1: Welke woorden beginnen met de O van oma, opa?
Beginnen betekent dat je ze vooraan in het woord hoort.
Laat de kinderen op zoek gaan naar materiaal in de klas waarvan de naam begint met de O.

STAP 2: Laat hen materiaal verzamelen. Leg alles in de kring.
Overloop een voor een de spullen die de kinderen bij elkaar brachten.
Benoem. Laat de beginklank goed horen.
Ook wanneer de kinderen iets meebrachten dat niet met de O begint bespreek je het.
Ik zie hier een Viltstift. AAAppel. Hoor je de O? …
Laat hen zelf benoemen en bijsturen.
Neem daar ruim de tijd voor. Dit auditieve proces vraagt veel tijd en rijping voor kinderen.

STAP 3: Nadat je met materiaal aan de slag ging, kun je ook kinderen zelf woorden laten benoemen.
Wanneer ze dat onder de knie hebben bied je werkkaart 6 aan.

Werkkaart 6: we zoeken 8 woorden met BEGINKLANK O

 - Octopus
 - Olifant

 - Onderbroek
 - Oranje

 - Onderzeeër
 - Oog/ogen

 - Onweer
 - Oven

Overloop samen met de kinderen alle getekende woorden. Er bestaat altijd een kans dat ze de woorden 
anders benoemen. Slip = onderbroek, duikboot = onderzeeër, inktvis = octopus…
Bespreek met de kinderen individueel de woorden die ze aangeduid hebben. Op deze manier krijg je inzicht in 
de fouten die ze gemaakt hebben.
Dit auditieve proces vraagt tijd, oefening en rijping.

Doel:  Waar hoor je de O van oma, opa?

OD NED 5.5  De kleuters stellen zich vragen bij en reflecteren over taal en taalgebruik in concrete 
situaties:
 - discrimineren van klanken, woorden;
 - ritmische aspecten van taal, rijmen;
 - intonatie en mimiek in relatie tot gevoelens, boodschap.

ACTIVITEIT 8

Auditieve discriminatie – 
beginklank: de O van 
oma en opa
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WERKKAART 6
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ACTIVITEIT 9

Auditieve discriminatie – 
middenklank: de O van 
oma en opa

Doel:  Waar hoor je de O van oma, opa in het midden van het woord?

OD NED 5.5  De kleuters stellen zich vragen bij en reflecteren over taal en taalgebruik in concrete 
situaties:
 - discrimineren van klanken, woorden
 - ritmische aspecten van taal, rijmen
 - intonatie en mimiek in relatie tot gevoelens, boodschap

BENODIGDHEDEN

 - de kinderen verzamelen zelf materiaal in de klas
 - werkkaart 7

WERKWIJZE

STAP 1: Bij welke woorden horen we de O van oma, opa in het midden van het woord? 
Laat de kinderen op zoek gaan naar materiaal in de klas waarvan de naam de middenklank O 
bevat. 
Laat hen materiaal verzamelen. Leg alles in de kring.

STAP 2: Overloop een voor een de spullen die de kinderen bij elkaar brachten. 
Benoem. Laat de middenklank goed horen. 
Ook wanneer de kinderen iets meebrachten waarvan de naam geen middenklank O heeft 
bespreek je het. 
Laat hen zelf benoemen en bijsturen. 
Neem daar ruim de tijd voor. Dit auditieve proces vraagt veel tijd en rijping voor kinderen.

STAP 3: Nadat je met materiaal aan de slag ging, kun je ook kinderen zelf woorden laten benoemen. 
Wanneer ze dat onder de knie hebben bied je werkkaart 7 aan.

Werkkaart 7: we zoeken 8 woorden met MIDDENKLANK O

 - deegrOl
 - wOrst

 - zOn
 - pOp

 - horlOge
 - kOffer

 - wOrtel
 - mOnd

Overloop samen met de kinderen alle getekende woorden. Er bestaat altijd een kans dat ze de woorden 
anders benoemen.
Bespreek met de kinderen individueel de woorden die ze aangeduid hebben. Op deze manier krijg je inzicht in 
de fouten die ze gemaakt hebben.
Dit auditieve proces vraagt tijd, oefening en rijping.
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WERKKAART 7
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Maak samen met de kinderen krachtstokken of krachtstenen. Wat geeft hen energie, kracht? 
De krachtstok werd gebruikt bij de indianen. Ze vormden een kring en diegene die de stok vasthad 
mocht op een respectvolle manier zeggen wat hij wilde. Op dit ogenblik werd hij door niemand in de rede 
gevallen. De stok werd doorgegeven tot iedereen aan het woord kwam. De stok was een ceremonieel 
object. Het werd versierd met arendsveren en edelstenen.
Ga samen met de kinderen buiten op zoek naar stokken of breng zelf stokken mee. Laat de kinderen de 
stokken versieren. 

DIT KAN DOOR:
 - touwtjes en/of wol aan te bieden waarmee de kinderen de tak omwikkelen.
 - Verf en oorstokjes aan te bieden waarmee de kinderen met een dottechniek stipjes zetten op de stok.
 - Verfstiften aan te bieden om patronen aan te brengen op de stok.
 - Veertjes en parels aan te bieden die ze gebruiken om te rijgen en later te versieren.

Laat de kinderen hun stok op hun eigen gevoel versieren. Fijnmotorisch alvast een hele goede oefening 
dus ze gaan zeker hulp nodig hebben bijvoorbeeld bij het vastzetten van de woldraad die ze wikkelen rond 
hun tak. 
Voorzie een toonmoment. De kinderen tonen de krachtstokken aan elkaar. Misschien een fijn moment om 
ook hun talenten ter sprake te brengen?

Nog meer inspiratie

TIP: de kleuren die je gebruikt op de krachtstok hebben hun betekenis.

 - rood: vertrouwen
 - geel: liefde
 - blauw: intuïtie
 - groen: wilskracht
 - roze: creativiteit
 - wit: magnetisme
 - paars: helen en dankbaarheid
 - oranje: voor het gevoel van verwantschap met alle levende dingen
 - grijs: vriendschap en kennis
 - bruin: verbondenheid met de aarde en zelfbeschikking
 - zwart: harmonie en luisteren
 - kristalhelder: helderheid en focus.
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 - Krachtstenen maken. In de lijn van krachtstokken liggen de krachtstenen. Hoe 
vaak hebben kinderen geen steen in hun broekzak zitten? Stenen hebben een enorme 
aantrekkingskracht op kinderen. Wanneer ze eentje zien liggen is het onmogelijk om deze 
niet op te rapen. Krachtstenen kunnen iets over je vertellen, een emotie losmaken, een talent 
in de verf zetten…
Krachtstenen zijn iets eenvoudiger te maken. Kinderen kunnen met verf aan de slag. Laat 
ze eventueel eerst met een watervaste stift een tekening maken die ze daarna met verf 
inschilderen. Hiervoor kan je best hele fijne penselen OF oorstokjes aanbieden. Kinderen 
kunnen dan fijner en gerichter inschilderen. 

 - Etherische olie. Wanneer je hierover beschikt, kun je met etherische olie aan de slag gaan. 
Leg de etherische olie op tafel en laat de kinderen zelf ‘voelen’ welke ze graag willen. 
Kinderen zullen heel intuïtief op zoek gaan naar een geur die het beste bij hen past. 
Je zult verbaasd zijn welke geur de kinderen kiezen wanneer je de betekenis of kracht 
ervan opzoekt. Hetzelfde verhaal met kristallen. Ook deze hebben een magische 
aantrekkingskracht op kinderen. Voorzie een plekje in de klas waar de kinderen de 
knuffelstenen kunnen bekijken, voelen … en ontdekken met al hun zintuigen.
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