Leskoffer Omgaan met verlies
Iedereen krijgt te maken met dood en rouw, sommigen al heel jong. Gemiddeld genomen
zijn kinderen ruim 8 jaar oud als ze voor de eerste keer geconfronteerd worden met de
dood van iemand die ze goed kenden, bijv. een grootouder, familielid, buur of huisdier.
Je zou kinderen graag het verdriet om een overledene willen besparen, maar eigenlijk
onthoud je ze dan een hele belangrijke levenservaring. Een ervaring die iedereen toch
een keer meemaakt.
Je kunt kinderen ook voorbereiden op het omgaan met een verlies. Deze leskoffer geeft
leerkrachten een handreiking hoe zij op een verantwoorde wijze met behulp van
uiteenlopende lessuggesties en materialen met kinderen kunnen praten over de dood
zonder dat hier direct een aanleiding toe is.
In de leskoffer zit ook het protocol Plotselinge dood dat onder meer een stappenplan en
voorbeeldbrieven bevat. Het protocol is een hulpmiddel voor directie en leerkrachten van
een school voor situaties die zich voordoen wanneer een leerling, ouder of leerkracht
onverwacht overlijdt.
Doelgroep
- Leerlingen en leerkrachten van groep 1 t/m 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

•

Indien de leskoffers allemaal uitgeleend zijn proberen wij zo snel mogelijk een
leskoffer te leveren.

•

Voor de zomervakantie worden de leskoffers ingeleverd zodat zij geüpdate kunnen
worden
Basisschool
Leskoffer 1 Omgaan met verlies

Boek ‘Achtstegroepers huilen niet’ van Jacques Vriens
Boek ‘Afscheid voor altijd’ van Riet Fiddelaers-Jaspers
Boek ‘Dag papa in de hemel’ van Ingrid van Dongen
Boek ‘Doodgaan is geen feest. Over doodgaan, cremeren en rouwen’
Boek ‘Jong verlies’ van Riet Fiddelaers-Jaspers
Boek ‘Kun je de dood ook groeten. 101 afscheidsgedichten’ van Riet Fiddelaers-Jaspers
Boek ‘‘k Weetut Boek’ van Stichting Iriza
Boek ‘Mandala’s voor kinderen’ van Klaus Holitzka met kleurplaten
Boek ‘Veelkleurig verdriet. Afscheid nemen in verschillende culturen’ van Ine Spee e.a.
Boek ‘Vlinder voor Marianne’ van Virginia Lee
Boek ‘Waar ben je nu, zie jij me nog? Teksten bij een afscheid geschreven voor en door kinderen
CD De schat van Amadoris
CD en boek Pieter, en het treintje naar de sterren
Coaching kaartjes: ‘Eigenwijsjes’
DVD Stichting kind en rouw
Fotospel
Handpop schildpad
Informatiemap
Lespakket ‘Hier ligt een schat begraven’
Praatplaten Derk Das (3x)
Prentenboek ‘Chemo-Kasper en zijn jacht op de slechte kankercellen’ van Helle Motzfeldt
Prentenboek ‘Derk Das blijft altijd bij ons’ van Susan Varley
Prentenboek ‘Ik mis je’ van Paul Verrept
Prentenboek ‘Janice vecht terug. Een verhaal over wat er gebeurt als een vriend of vriendin ernstig ziek wordt
Prentenboek ‘Kikker en het vogeltje’ van Max Velthuis
Prentenboek ‘Lieve oma Pluis’ van Dick Bruna
Prentenboek ‘Opa duurt ontelbaar lang’ van Ann De Bode & Rien Broere
Protocol ‘Plotselinge dood’
Troostpoppetje
Werkboekje ‘Het verhaal van … over …’
Werkboekje ‘Ik hou je nog even vast. Mijn eigen herinneringsboek’
Werkboekje ‘Ik zal je nooit vergeten. Mijn boek met herinneringen’

