Leskoffer Emoties bij echtscheiding en andere
levensgebeurtenissen
70.000 kinderen per jaar krijgen op een dag te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Op
die dag stort hun wereld in. Alles wat veilig en vertrouwd was wordt ineens anders. Veel
van hen moeten verhuizen, naar een andere school, wennen aan nieuwe liefdes en in het
ergste geval een van de ouders heel erg missen.
•

School kan een belangrijke preventieve rol hebben in het normaliseren van emoties in
welke situatie dan ook.

•

Deze leskoffer wil bijdragen aan het bespreekbaar maken van gevoelens. Het geeft u
een handreiking hoe u op een verantwoorde wijze met behulp van uiteenlopende
lessuggesties en –materialen met kinderen kunt praten over echtscheiding of
gevoelens zonder dat hier direct aanleiding toe hoeft te zijn.

•

De leskoffer emoties bij echtscheiding en andere levensgebeurtenissen is gericht op

•

gevoelens zodat hij breder inzetbaar is voor allerlei situaties die kinderen meemaken.
Voor leerkrachten zijn extra achtergrond materialen toegevoegd met informatie/
boeken over echtscheiding.

Doelgroep: Leerlingen en leerkrachten groep 1 tot en met 8 Basisonderwijs
Reserveren van de leskoffer
•

De leskoffer kan kosteloos 6 weken geleend worden ( exclusief vakanties) In
overleg wordt de leskoffer gebracht en gehaald naar school. Reserveren kan door
een mail te sturen naar: administratiejgz@vrk.nl of te bellen met 023 7891777

Inhoud leskoffer
Gr 1 - 2

Gr 3 - 6

Boeken
1 Boek :Daantje vulkaantje

X

Gr 3

2 Boek: Daantje vulkaantje

X

Gr 3

3 Boek: Van alles twee

X

X

4 Boek: Kamiel de groene kameleon
5 Boek: Bang boos blij
6 Boek: De koning trok uit om de draak te
doden
7 Boek: Van alles twee
8 Boek: Alles wat ik voel
9 Boek: Ik woon in twee huizen

X
X

X
X

X

X

X

Gr 3

X
X

X

Werkvorm
Opdracht: Alles wat ik voel, een box vol
emoties
10 Opdracht: Zorgenboom /Bijlage print

Gr 7 - 8

X

9

11 Opdracht: Troostvogel maken
12 Opdracht: Mandela met gevoelens

X

X

X

13 Opdracht: Collage van blijdschap en
verdriet
11 Spel:
Springkikkerspel
12 Werkvorm: Aapje handpop
13 Filmpje:
Klokhuis echtscheiding

Achtergrond info voor leerkrachten
Boek: School en echtscheiding
Boek: Aan alle gescheiden ouders
Brieven / materialen van Villa pinedo
o Aan alle leraren & leraressen van Nederland
o Rapport voor een leraar
o Aan alle gescheiden kinderen van Nederland
o Aan alle gescheiden ouders van Nerdeland
o Aan alle volwassenen in ons leven

X
X

X

X

