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Beste leerkracht, 

 

Dit is de lesmap als begeleiding bij de theatervoorstelling DO van Theater Speelman en is bedoeld 

voor kinderen van de tweede en derde graad lager onderwijs.  

Deze map bestaat uit 4 delen:  

- Eerst en vooral willen we u als leerkracht wegwijs maken in wie we zijn en wat we doen en 

wat het algemene thema van onze voorstelling is, want die houdt veel meer in dan de affiche op het 

eerste zicht doet vermoeden. 

- Ten tweede willen we u een  aantal activiteiten aanbieden die u met kinderen kan doen die 

voor het eerst naar een theatervoorstelling gaan: wat komt er allemaal bij kijken, waarop kan je 

letten bij een voorstelling, etc. 

- Vervolgens vindt u enkele voorbereidende activiteiten die u in klasverband kan doen 

VOORDAT u naar de voorstelling komt kijken. Op die manier kunnen de kinderen zich al een beetje 

een beeld vormen over wat ze mogen verwachten eens ze in de theaterzaal zijn; al mogen en kunnen 

we uiteraard nog niet àlles prijsgeven. 

- Ten laatste vindt u in deze lesmap een aantal activiteiten terug die u met de kinderen kan 

behandelen NA de voorstelling.  

 

Aangezien het onderliggend thema van deze voorstelling echtscheiding is, beseffen wij maar al te 

goed dat dit bij bepaalde kinderen heftige emoties kan oproepen. Daarom vragen wij u de nodige 

aandacht te besteden aan een klasgesprek nà de voorstelling en voldoende tijd te nemen om de 

voorstelling te verwerken, zeker als u weet dat er kinderen in uw klas zitten die zich momenteel in 

een moeilijke familie-situatie bevinden, waar ze zich misschien nog niet mee verzoend hebben.  

Toch vragen we ook met enige aandrang het onderliggende thema van ‘echtscheiding’ NIET op 

voorhand al te bespreken met de leerlingen, omdat ook in de voorstelling maar met mondjesmaat 

wordt prijsgegeven wat  het persoonlijke verhaal van de superheld-acteur is. Door dit thema al te 

behandelen als voorbereiding op de voorstelling kan je de fantasie van de kijkertjes in het gedrang 

brengen en valt de opbouw van de verhaallijn volledig in duigen. 

Ondanks de ernstige toon van deze inleiding, hopen we dat u veel plezier zal beleven, zowel aan deze 

lesmap als aan de voorstelling! 

 

Tot binnenkort 

Speelman vzw 

 



 
3 

 

www.speelmanvzw.be 

 

Inhoud: 

1. Over de voorstelling DO van Theater Speelman      p.4 

1.1. Speelman presenteert DO 

1.2. Wat is DO? 

1.3. Waarover gaat DO? 

2. Theatertaal          p.6 

2.1. Een theatervoorstelling maken 

2.2. Toneel spelen 

3. Voorbereiding op het thema:  een superheld, of niet?     p.7 

3.1.  Voorbereidend klasgesprek 

3.2.  Creatief met superhelden 

 

4. Hoe verwerk je het materiaal na de voorstelling?     p.8 

4.1. De ‘korte’ versie         p.8 

4.1.1. Knutsel een troostvis 

4.1.2. Schrijf een recensie 

 

4.2. De ‘lange’ versie        p.9 

4.2.1. Activiteiten voor de 2de graad LO (3de en 4de leerjaar) 

A. Werken rond het verhaal van Andrea en Radijs 

B. Stamboomoefening 

4.2.2. Activiteiten voor de 3de graad LO (4de en 4de leerjaar) 

A. Stellingenspel 

B. Werken rond luisterlied ‘Vreemde eend in de bijt’ 

 

5. Bijlagen         p.16 

5.1. Literatuurlijst         

5.2. Echtscheiding in de klas: hoe ga ik er mee om?     

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

1. Over de voorstelling 

 

 

1.1. Speelman presenteert  DO 

 

Wacht eens even…Wie of wat is dat eigenlijk… Speelman? 

Goeie vraag. 

Speelman is een nieuw kindertheatergezelschap rond Stan Reekmans, u mogelijk beter bekend van 

dat andere gezelschap Stabada, meer dan regelmatig van de partij bij FroeFroe en recent op de 

planken bij Theater Tieret. 

Speelman wil kleine voorstellingen maken, en dat dan liefst op grootse wijze. 

 

 

1.2. Wat is  DO ? 

 

Een humoristische monoloog voor kleine helden en heldinnen vanaf 8 jaar.  

Voor dit project laat Stan zich bijstaan door een sterke, creatieve ploeg: 

spel: Stan Reekmans (Stabada, FroeFroe, …) 

tekst: Johan Buytaert (FroeFroe) 

coach spel/regie: Yves Willems 

decor en licht: Martijn Megens 

co-productie: Rataplan vzw 

productie & verkoop: Katleen Machiels (Het Toneelhuis, Garifuna) 

 

 

1.3. Waarover gaat  DO ? 

 

Een held is pas een held als hij superkrachten heeft. 

En die krachten moet je ergens vandaan halen. 

Dat geldt voor superman en batman en dus  

ook voor… De Doodgewone Held! 

En zijn superkracht is… DO.  

De DO van Dorien. Zijn dochter.  

Maar DO is boos. Heel erg boos. 

Ze wil haar vader niet meer zien. 

Want hij heeft haar in de steek gelaten. 

Haar en haar moeder. Een scheiding, weet je wel.  

Maar dan geeft DO een feestje. Voor haar verjaardag. 

Iedereen mag komen. Behalve papa. 

Maar papa gaat toch. Verkleed als held. Superheld. 

En iedereen denkt: daar is hij! De surprise-act! Joepie! 

En De Doodgewone Held doet wat helden doen: 

hij staat voor hete vuren en hij weet zich te redden. 

Maar dan gaat de bel. Er staat een clown voor deur. 
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En wat blijkt? Hij is… de surprise-act. De échte dan.  

Iedereen is verbijsterd, want… 

wie is dan De Doodgewone Held? 

Waar komt hij vandaan?  

Wat heeft hij hier te zoeken? 

En dan gebeurt het! De ultieme stunt! 

De Doodgewone Held vliegt! 

Ja! Hij vliegt! Naar buiten! 

 

En DO? DO staat erbij, kijkt ernaar en denkt: 

WHHHAAAAAWWWWHHH! 
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2. Theatertaal 
 

DOEL van de activiteit: de kinderen bewust maken van de conventies in een theaterzaal: hoe 

gedraag je je voor en tijdens de voorstelling, gsm moet uit, geen popcorn en cola in de zaal, 

etc. Door zich in te leven in de rol van acteur/actrice hopen we dat ze voldoende empathie 

kunnen opbrengen om respect te tonen voor het werk dat deze mensen – en velen met hen -  

in de voorstelling gestoken hebben. 

 

Een voorstelling maken 

De leerkracht kan eerst en vooral aan de kinderen vragen wat er zoal komt kijken bij het 

maken van een theaterstuk. Wie en wat zouden ze nodig hebben? Wat moet er aanwezig zijn 

op en naast het podium om van een ‘theatervoorstelling’ te kunnen spreken? 

Voor deze voorstelling: 

Één acteur - een technieker om de lichten en het geluid te bedienen - een decorontwerper - 

een kostuumontwerpster - een tekstschrijver/auteur - een muzikant/componist - een 

regisseur - een publiek – een podium – lichten – etc. 

 

Toneel spelen 

Een toneelspeler of acteur moet veel verschillende gevoelens kunnen spelen. 

De vier belangrijkste gevoelens beginnen allemaal met een B . Kunnen de leerlingen deze 
zelf bedenken? Schrijf op het bord vier B’s zoals hieronder. (Blij, Bang, Boos, Bedroefd) 
B…………………….. B………………………… B…………………… B……………………… 

 
Enkele toneelopdrachten 
Nu we deze gevoelens te weten gekomen zijn, kunnen we ze eens proberen spelen! 

 
Opdracht 1) De leerkracht zegt een gevoel en wanneer de leerlingen een klap horen, 
tonen ze met hun gezicht het juiste gevoel. Ze kunnen dit gevoel klein tonen maar 
ook heel groot. Kennen de leerlingen nog andere gevoelens? Deze mogen ze ook 
tonen… 
 
Opdracht 2) De leerkracht schrijft enkele zinnen op het bord en duidt per zin vier 
leerlingen aan. Elke leerling zegt dezelfde zin maar met een andere gevoel. Ook hier 
kunnen de leerlingen heel ‘echt’ spelen of net heel groot en overdreven. 

 
Opdracht 3) De Climax 
De handelingen die moeten uitgebeeld worden, worden steeds erger, intenser. 

- Je wacht op de bus en krijgt jeuk, niemand mag het opmerken 
- Je staat in de bus en krijgt last van een zweetplek 
- De vloer onder je wordt steeds warmer 
- Je moet plassen. 
- Je bedwingt je lach op een wel heel deftig feest. 

 
Opdracht 4) Spelen per 3 
Eerst allemaal tegelijk, dan enkele groepjes laten voordoen. 
De scène kan slechts een tiental seconden duren!! 

- 3 goudvissen in een te kleine bokaal 
- 3 piranha’s in een aquarium 
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- 3 bejaarden vast in de lift 
- 3 dieven hebben ruzie 
- 3 vrienden zien elkaar na lange tijd terug,… 

 

 

3. Voorbereiding op het thema: een superheld, of niet? 

 

3.1. Voorbereidend klasgesprek: 

 

Waarover zou de voorstelling kunnen gaan als jullie naar de foto kijken? – Een superheld 

De leerkracht toont de foto op de eerste pagina van deze lesmap. Dit is tevens het 

affichebeeld van de voorstelling DO. Vraag aan de leerlingen waarover de voorstelling 

zal gaan, wie volgens hen het hoofdpersonage zal zijn. 

 

Kennen jullie nog andere superhelden? – Spiderman, Superman, Megamindy, Megatoby, 

Wolverine, … 

 

Wat zijn de eigenschappen van deze superhelden, wat is hun superkracht, wat kunnen ze 

heel goed? 

 

Kennen jullie mensen in je omgeving die iets héél goed kunnen? 

 

Heb je zelf een persoonlijke held? Iemand waar je naar opkijkt? 

 

Zou je zelf een superheld kunnen zijn? Wat zou jouw superkracht zijn? Wat zou jij heel goed 

kunnen als superheld? 

 

3.2. Creatief met superhelden 

 

Aansluitend aan het klasgesprek kan je met de kinderen hun eigen superheld uitwerken. Laat 

hen een tekening maken van zichzelf als superheld op gewoon A4-papier. Als je de tijd en het 

materiaal hebt kan je ook een ‘schaduwtekening’ maken met de leerlingen. 1 leerling gaat op 

een papier liggen in een ‘superheldenhouding’ en laat zijn lichaamsomtrek natekenen door 

een medeleerling. Vervolgens kunnen ze er allerlei gadgets bij verzinnen en zichzelf 

inkleuren. Op die manier bekom je een hele klas levensgrote superhelden! 
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4. Na de voorstelling 

 

4.1. De ‘korte’ versie 

 

4.1.1. Knutsel een troostvis 

Een belangrijk thema dat in de voorstelling aan bod komt is het verwerken van verdriet en 

problemen van kinderen, meer bepaald in een scheidingsproces. Voor de voorstelling heeft het 

echter geen zin om hier al mee aan de slag te gaan met de leerlingen omdat het te veel van het 

verhaal zou prijsgeven. Je kan dus opnieuw dmv een klasgesprek het thema ‘scheiding’ 

aankaarten. 

In de voorstelling is er sprake van een ‘troostvis’ waaraan je al je problemen en geheimen kan 

vertellen: 

Een vis bij wie je kan uithuilen 

Als alles tegenzit 

En die dan de juiste dingen zegt 

Een vis die luistert 

En er altijd is voor u. 

Een troostvis! 

(fragment uit de voorstelling) 

 

Door 2 kartonnen borden tegen mekaar te plakken en te voorzien van een staart en vinnen 

bekom je een echte troostvis. De kinderen kunnen deze vis schilderen naar eigen goeddunken. 

Als de vis af is (of mss op voorhand al) maak je een gleuf in één van de kartonnen borden. Langs 

deze weg kunnen de kinderen briefjes schrijven waarop ze hun geheimen en problemen schrijven 

en vervolgens in de troostvis stoppen. 

 

 

4.1.2.  Een recensie schrijven 

 

De leerkracht kan volgende uitleg geven bij deze laatste opdracht: 

Een recensie is een moeilijk woord voor een bespreking. Deze wordt geschreven om mensen die 
het toneelstuk nog niet hebben gezien een idee te geven waarover de voorstelling gaat. Meestal 
geeft een recensent ook een mening over het stuk: Welke stukken hij goed of slecht, mooi, 
spannend of ontroerend vond en waarom. 
 
Opdracht: Maak zelf eens een korte bespreking over DO en breng deze voor de klas. 
In deze bespreking wordt het volgende duidelijk: 
- Korte inhoud. 
- Hoe ziet de voorstelling eruit? 
- Wat is het belangrijkste moment van het toneelstuk? 
- Wat vond je van de hele voorstelling? (decor, kostuum, spel, verhaal, techniek, muziek) 
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4.2. De ‘lange’ versie  

 

4.2.1. Activiteiten voor de 2
de

 graad Lager Onderwijs (3
de

 en 4
de

 leerjaar) 

 

A. Werken rond het verhaal van Andrea en Radijs 

 

Doel: 

Echtscheiding wordt in de klas bespreekbaar gesteld. 
De kinderen leren eigen gevoelens en ideeën verwoorden. 
Kinderen leren luisteren naar anderen. 
 

 

Materiaal: 

eerste hoofdstuk uit het boek Het kofferkind van Jacqueline Wilson (zie hieronder) 
 
Toen mijn ouders uit elkaar gingen, wisten ze niet wat ze met mij aan moesten. Mijn moeder 

wilde dat ik bij haar kwam wonen. Mijn vader wilde dat ik bij hem kwam wonen. Ik wilde niet 

in mijn moeders nieuwe huis gaan wonen en ook niet in mijn vaders nieuwe huis. Ik wilde dat 

we in ons oude huis bleven wonen, in “De Moerbei”, met zijn drieën. Met zijn vieren als je 

mijn gevlekte konijntje Radijs meetelt.  

Er ontstond een hele ruzie over wie voogd over mij moest worden. Ik dacht eerst dat ze het 

over vocht hadden, maar ik voelde wel meteen al nattigheid. Mijn moeder werd kwaad en  

mijn vader werd kwaad en ik werd ook kwaad. Ik had het gevoel dat ik uit elkaar ging. Mijn 

ene helft was op de hand van mijn moeder en mijn andere helft was op de hand van mijn 

vader.  

Voor Radijs was het allemaal een stuk gemakkelijker. Zij was gewoon op mijn hand. Ze woont 

in mijn zak, dus is er nooit gezeur over wie voogd over haar wordt. We moesten in 

gezinstherapie. Dat leek een beetje idioot omdat mijn vader en moeder geen gezin meer 

wilden zijn. Die mevrouw praatte met mij. Ze probeerde het niet te laten merken maar ik wist 

dat ze me probeerde uit te horen. Ze had een paar poppetjes in haar kantoor, een 

moederpop, een vaderpop en een heel stel kinderpoppetjes in verschillende groottes. Ze wilde 

dat ik met ze speelde. Ik prikte met mijn vinger in de buik van de vaderpop en de moederpop 

en zei dat ik geen zin had om met die stomme poppen te spelen.  

Maar de mevrouw zag me in mijn zak rommelen en ving een glimp op van Radijs. Ik houd 

haar graag stevig vast wanneer ik me een beetje raar voel.. “O, wat een schattig 

speelgoeddiertje. Laat eens zien.,” zei ze met de achterlijke stem die grote mensen altijd 

opzetten wanneer ze aardig gevonden willen worden. “Ze is geen speelgoed, ze is mijn 

mascotte,” zei ik. Ik wilde Radijs helemaal niet aan haar laten zien. Ze is van mij en ze is privé. 

Maar ik moest toelaten dat die mevrouw aan haar zat, haar jurkje uitdeed en haar op een 

heel onfatsoenlijke manier ondersteboven hield. “Hoe heet jouw konijntje?” vroeg ze. Je zou 

denken dat ik twee jaar was in plaats van tien. Ik haalde mijn schouders op en schudde mijn 

hoofd. “Dat is Radijs,” zei mijn moeder. “Andrea heeft haar al jaren en jaren. Ze is een heel 

belangrijk lid van de familie..” “In feite heb ik Radijs voor Andrea gekocht. Zomaar een 

grappig zaterdagcadeautje. Ik geef haar graag zo nu en dan een aardigheidje,” zei mijn 

vader. “Jij hebt Radijs niet aan Andrea gegeven! Ik heb haar een keer met Sinterklaas in 

Andrea’s schoen gestopt,” zei mijn moeder. “Hoor eens, ik kan me duidelijk herinneren dat ik 

dat konijn kocht in de winkel om de hoek...” “Ze verkopen niet eens speelgoed in de winkel op 
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de hoek. Ik heb haar gekocht in een speelgoedwinkel in de stad en...” Ik griste Radijs weg en 

legde mijn hand zachtjes op haar oren. Ze vindt het vreselijk als ze ruziemaken.  

“Het doet er niet toe,” zei de mevrouw om ze op te laten houden. Ze glimlachte nog steeds 

naar Radijs. “Hallo, Radijs,” zei ze en tuurde naar haar wollige gezichtje. Ik keek haar 

woedend aan. Okee, voor mij leeft Radijs, maar ik kan het niet uitstaan als grote mensen net 

doen of ze echt is. “Je zult wel een beetje verdrietig en angstig zijn over waar jij voortaan 

moet wonen, hè Radijsje?” vroeg de mevrouw. Radijs hield haar mond stijf dicht. “We weten 

wat mama wil en we weten wat papa wil, maar wat wil jij, Radijsje?” 

Radijs zei geen woord. “Ik geloof dat ze een beetje verlegen is,” zei de mevrouw. “Misschien 

vindt ze het moeilijk iets te zeggen waar papa en mama bij zijn.” Dus vroeg ze mijn vader en 

moeder een paar minuten op de gang te wachten. Daar hadden ze niet veel zin in. Ze bleven 

me strak aankijken. Zoals op school bij gym, als je aanvoerder van een ploeg bent en iedereen 

het eerst gekozen wil worden. Kies mij, zei mijn moeder. Kies mij, zei mijn vader. Ik keek naar 

Radijs tot ze de kamer uit waren. “Arme Radijs. Dit valt allemaal niet mee voor haar, hè?” zei 

de mevrouw. Radijs en ik hielden ons doodstil. De mevrouw was ook even stil. En mijn vader 

en moeder buiten ook. Maar toen begonnen ze weer ruzie te maken. Eerst fluisterden ze, 

maar even later werden ze echt kwaad en lieten zich gaan. 

“O jee,” zei de mevrouw. “Nou, Radijs. Dit is mama. En dit is papa.” Ze zette die afschuwelijke 

poppetjes ieder aan een kant van haar bureau neer. Toen pakte ze een paar blokken en 

bouwde een huisje voor de vaderpop en een huisje voor de moederpop. Ze stak haar hand uit, 

pakte Radijs en zette haar in het midden. Toen keek ze mij aan. “Waar wil Radijs wonen, 

Andrea? Wil ze in huis A wonen?” Ze wees op het huisje van de moederpop. “Of wil ze in huis 

B wonen?” Ze wees op het huisje van de vaderpop. “Ze wil in huis C wonen, in “De Moerbei”, 

waar we altijd gewoond hebben. Bij mijn vader, mijn moeder en mij,” zei ik.  

“Dat weet ik wel. Maar dat kan nu niet. Niet meer. Dat gaat gewoon niet. Luister maar naar 

papa en mama”, zei ze. Ze stonden nu te schreeuwen. “Zij kunnen niet meer bij elkaar wonen. 

Dat kun je toch zelf ook wel zien, Andrea? Maar ze houden allebei heel veel van jou en ze 

willen graag dat je gelukkig bent. Dus in welk huis denk je dat Radijs en jij het gelukkigst 

zullen zijn? Huis A,” Ze wees op het huis van de moederpop. “Of huis B?” Nu was het huis van 

de vaderpop aan de beurt. Ik keek naar huis A. Ik keek naar huis B. Ik keek naar Radijs. Ik liet 

haar de ene kant op lopen. Ik liet haar de andere kant op lopen. Ik liet haar heen en weer 

lopen over het bureau. “Ze wil nog steeds in huis C wonen. Maar als ze dat niet kan - en ik 

denk nog steeds dat ze dat best kan - dan wil ze in huis A en in huis B wonen.” “Aha,” zei de 

mevrouw. “Je bedoelt dat ze de ene week in huis A en de volgende week in huis B wil wonen?” 

Dus dat werd besloten. Radijs woont bij mij in mijn zak zoals ze altijd heeft gedaan. Zij boft 

maar. En ik moet de ene week in het huis van mijn moeder wonen en de volgende week in 

mijn vaders huis. Zo simpel als het ABC. Maar niet heus.  

 
uit: “het kofferkind” Jacqueline Wilson 
 
 
Werkwijze 

Het verhaal wordt gebruikt als inleiding voor een kringgesprek. Laat de kinderen 
plaatsnemen in een grote kring of in de vertelhoek. De leerkracht leest het verhaal voor. De  
kinderen luisteren. Nadien wordt het verhaal besproken: aan de hand van enkele gerichte 
vragen laat de leerkracht de kinderen de grote lijn in het verhaal navertellen. Het verhaal is 
een middel om met de kinderen te praten over echtscheiding. Een aantal vragen van de  
leerkracht kunnen het gesprek op weg helpen, en wat richting geven. Het is belangrijk dat  
kinderen die liever niets zeggen, niet gedwongen worden om over echtscheiding te praten.  
 
Eventuele vragen. 
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- Hoe voelt Andrea zich nu haar ouders gaan scheiden? 
-Wat zou het moeilijkste zijn voor Andrea? 
- Wat zouden de mama en de papa van Andrea kunnen doen om het voor Andrea 
gemakkelijker te maken? 
- Denk je dat de scheiding van de mama en papa van Andrea alleen maar moeilijk is voor 
haar, of zouden er misschien ook voordelen aan kunnen zijn? 
- Zijn hier kinderen die zelf gescheiden ouders hebben, of die iemand kennen met gescheiden 
ouders? 
- Wie wil hier misschien iets over vertellen? 
  
Nadien kan een Creatieve verwerking volgen: de kinderen maken een tekening over het 
verhaal van Radijs en Andrea 
 
 
B. Stamboomoefeningen 

 

Doel: 

Inzicht bijbrengen in familieverbanden 
Leren werken met een schematische voorstelling van stambomen 
Begrippen zoals stiefouders, -broers en –zussen en halfbroers en –zussen leren hanteren 
Leren zien dat er na echtscheiding verschillende gezinscombinaties mogelijk zijn 

 

Materiaal: 

definities: als van een kind  
- de mama trouwt of samenwoont met een andere man dan zijn papa, dan is die man zijn 

stiefpapa 

- de papa trouwt of samenwoont met een andere vrouw dan zijn mama, dan is die vrouw zijn 
stiefmama 

- de stiefpapa reeds kinderen had met een andere vrouw dan zijn mama, of de stiefmama 
had reeds kinderen met een andere man dan zijn papa, dan zijn die kinderen zijn stiefbroers 

of zijn stiefzussen 

- de mama en de stiefpapa samen kinderen hebben, of de papa en de stiefmama hebben 
samen kinderen, dan zijn die kinderen zijn halfbroers of halfzussen 

 

gezinssituaties: 
 
1. “Els heeft geen broertjes of zusjes maar wel een poes, Minou. Die slaapt bij haar in 
dezelfde kamer. Els woont bij mama en papa. Ze heeft vier grootouders.” 
 
2. “Jan woont samen met zijn oudere zus Ellen en zijn jonger broertje Marc bij zijn mama en 
papa. De ouders van zijn mama noemen ze oma en opa, die leven nog allebei. De ouders van 
zijn papa noemen ze mémé en pépé, die leven ook nog allebei.” 
 
3. “Karel heeft 1 broer, daar kan hij goed mee opschieten. De ouders van Karel zijn 
gescheiden. Dit wil zeggen dat zijn mama en papa niet meer samen wonen, maar het blijven 
wel zijn mama en papa. Hij heeft nog 2 grootouders. Mémé, de mama van zijn papa is 
gestorven en oma, de mama van zijn mama ook.” 
 
4. “De ouders van Filip zijn gescheiden. Filip heeft 2 zussen. Mama is hertrouwd met Bruno, 
die is nu zijn stiefpapa. Bruno had reeds 1 kind, Annelies, die is nu zijn stiefzus. Zijn papa is 
niet hertrouwd. Filip heeft 3 koppels grootouders. Mémé en pépé, de ouders van mama. 
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Oma en opa, de ouders van papa. En Antoon en Louise, de ouders van Bruno; die noemt Filip 
bij hun naam.” 
 
5. “Mijn zus en ik zijn van dezelfde mama en papa. Bij mijn mama is er een stiefpapa. Mijn 
stiefpapa had al twee kinderen, dat zijn twee stiefbroers. Ze hebben ook samen een baby: 
dat is mijn halfbroertje. 
Bij mijn papa is er een stiefmama. Zij had al drie kinderen, 2stiefbroers en een stiefzus. En 
samen één kind, mijn halfzus. In totaal heb ik er dus acht die eigenlijk broer en zus zijn van 
mij. Misschien komen er nog wel bij. 
Eerst was het moeilijk om te weten wat nu eigenlijk het verschil is tussen een gewone zus, 
een stiefzus en een halfzus, maar eens je het verstaat is het niet meer zo moeilijk. Het is zoals 
met optellen van breuken, eerst versta je er niets van, maar als je weet heo het moet kan je 
het vanzelf. 
In de klas heb ik wel 2 bladen nodig als het over het gezin is. We moesten foto’s meebrengen 
voor de stamboom van os gezin. “Zoveel foto’s !” zei de juffrouw.” 
6. Jan woont samen met zijn broer Karel bij zijn papa Alex. De zus van Jan, Els, woont bij haar 
mama, Isabelle. Na de scheiding is Alex getrouwd met Rosanne. Rosanne had reeds 2 
kinderen, Piet en Miet, en die wonen bij haar. Isabelle is na de scheiding getrouwd met John, 
die had reeds een kind, Filip. John en Isabelle hebben nu een baby’tje, Daan.  
· Hoeveel broers heeft Jan? 
· Hoeveel zussen heeft Jan? 
· Hoeveel stiefbroers heeft Jan? 
· Hoeveel stiefzussen heeft Jan? 
· Hoeveel halfzussen heeft Jan? 
· Hoeveel halfbroers heeft Jan? 
· Hoe noemt de papa van Els? 
· Hoe noemt de mama van Karel? 
· Hoeveel broers heeft Daan? 
· Welke familierelatie is er tussen Piet en Filip? 
 
7. Teken nu je eigen gezinssituatie. 

 

 

Werkwijze: 

Eerst geeft de leerkracht uitleg over het werken met stambomen en hoe een stamboom kan 
getekend worden. Vervolgens brengt hij de begrippen stief- en half bij zodat de kinderen die 
goed begrijpen. Stiefouder bijvoorbeeld is een officiële term. Als een stiefouder op de 
gemeente een attest van gezinssamenstelling krijgt staat er als naam voor verwantschap met 
de kinderen van zijn vrouw: stiefouder. 
Dan is het de bedoeling om de 6 tekstjes gezinssituaties te lezen en die te proberen 
schematisch in een stamboom uit te beelden. Er kan een combinatie gemaakt worden van 
klassikaal werken en van eerst individueel en dan samen. Enkel bij 6 hebben we vragen 
geformuleerd maar uiteraard kunnen dergelijke vragen ook gesteld worden bij de klassikale 
bespreking van de andere situaties. 
Situatie 7 vraagt naar de eigen gezinssituatie van de kinderen. Een leuke aanvulling hierop is 
om de kinderen foto’s te laten meebrengen en die op de juiste plaatsen in de stamboom te 
laten kleven. Misschien hebben sommige kinderen wel “2 bladen” nodig. 
Situatie 7 kan ook aanleiding zijn om de kinderen te laten vertellen over hun gezin(nen). 
Bedoeling is dan niet om het over de eventuele problemen te hebben maar wel om aan de 
andere kinderen te laten zien dat er verschillende gezinssamenstellingen mogelijk zijn. En dat 
die eigenlijk net zo gewoon zijn. 
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4.2.2. Activiteiten voor de 3
de

 graad Lager Onderwijs (5
de

 en 6
de

 leerjaar) 

 

A. Stellingenspel 

 

Doel: 

echtscheiding wordt bespreekbaar in de klas 
leerlingen denken na over verschillende aspecten van echtscheiding 
leerlingen leren eigen ideeën, gevoelens verwoorden 
leerlingen leren luisteren naar anderen 

 

Materiaal: 

16 kaarten met de stellingen op 
 

Stellingen: 
er zijn ook voordelen aan scheiden 
bij de scheiding zijn kinderen altijd de dupe 
papa heeft een nieuwe vriendin; het is allemaal haar schuld 
aan een scheiding hebben er 2 schuld 
kinderen wonen het beste bij hun moeder 
als je ouders gescheiden zijn, zal je later ook zelf problemen hebben in je relatie 
kinderen kunnen hun ouders terug samen brengen, als ze maar goed genoeg hun best doen 
op school is er te weinig aandacht voor kinderen van gescheiden ouders 
alle stiefmoeders zijn heksen 
het zou verboden moeten zijn dat ouders scheiden zolang de kinderen thuis wonen 
kinderen van gescheiden ouders moeten 2 adressen op hun identiteitskaart kunnen hebben 
kinderen van gescheiden ouders doen het minder goed op school en halen minder punten 
kinderen moeten zelf kunnen beslissen bij wie ze wonen 
de rechter moet rekening houden met wat de kinderen willen 
wie het niet meegemaakt heeft, verstaat het niet 
kinderen weten te weinig over scheiding 

 

Werkwijze: 

De leerlingen nemen plaats in een grote cirkel. De kaarten met de stellingen liggen in het 
midden, met de tekst naar beneden op de grond. Een leerling neemt een stelling van de 
grond, en leest de stelling luidop voor. Zij (hij) vertelt of zij (hij) akkoord is met deze stelling 
of niet. Zij (hij) zegt er ook bij waarom zij (hij) al dan niet akkoord is. 
Daarna is het de bedoeling dat ook een aantal andere leerlingen die hierover iets willen 
vertellen aan het woord komen. Op die manier onstaat een kringgesprek rond deze stelling. 
Daarna neemt een andere leerling een stelling van de grond, en leest deze luidop voor. Je 
gaat op dezelfde manier tewerk. 
Let wel: deze stellingen zijn niet “juist” of “verkeerd”. Soms zijn ze weinig genuanceerd 
gesteld, met de bedoeling discussie uit te lokken. In deze activiteit is er ruimte voor jongeren 
die dat wensen, om iets uit eigen ervaring te vertellen. Daarom is het nodig een veilige sfeer 
te creëren. Het kan belangrijk zijn uitdrukkelijk te zeggen dat wat in de klas verteld wordt, in 
de klas blijft, en bijvoorbeeld niet door de leerkracht aan één van de ouders doorverteld 
wordt. 
Het is ook belangrijk naar de jongeren toe aan te geven bij wie ze terecht kunnen als ze 
eventueel zelf problemen zouden hebben rond echtscheiding van hun ouders. Het kan 
voorkomen dat een bepaalde jongere zich in de klas, tijdens het gesprek, op de achtergrond 
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houdt, omdat zij (hij) het te bedreigend vindt er in de grote groep iets over te vertellen, maar 
toch behoefte heeft er met iemand over te praten. 
Bij wie kunnen ze hier binnen de school voor terecht? Bellen naar de kindertelefoon, of 
contact opnemen met het PMS, zijn ook mogelijkheden die in de klas kunnen aangereikt 
worden. Belangrijk aan deze activiteit is dat het taboe rond het onderwerp doorbroken 
wordt, en dat het onderling ook meer bespreekbaar kan worden. 
 

 

B. Werken rond luisterlied ‘Vreemde eend in de bijt’ (Bram Vermeulen) 

Doel 

leerlingen kunnen zich inleven in de gevoelens van een “stiefvader” 
leerlingen leren hoe de beleving van hetzelfde feit naargelang de plaats die men inneemt kan 

verschillen 
leerlingen leren hun ideeën en gevoelens verwoorden 
leerlingen leren luisteren naar anderen 

 

Materiaal 

cassetterecorder of cd-speler 
cassette of cd met het liedje “vreemde eend in de bijt” : CD BRAM VERMEULEN : RODE WIJN 
EMERGO EM 9570 2 
De tekst van het lied voor alle leerlingen op papier. 

 

Luisterlied: vreemde eend in de bijt 

Ik hoef geen koffie op bed op zondagmorgen. 

Ik weet nog niet hoe dat hier gaat. 

Ze hoeven niet precies te doen wat ik ze vraag. 

Waar bemoei ik me ook mee? Het geeft niet. 

En het maakt niet uit dat ze geen antwoord willen geven, 

en zeker niet aan die meneer, dat ben ik dus. 

Maar goedemorgen zeggen, dat moet toch kunnen. 

Goedemorgen of gewoon hallo, het hoeft niet eens gemeend. 

Vreemde eend, vreemde eend in de bijt 

en ik weet, elke verandering kost tijd. 

Lekker dier en moppie, lieveling en poppie. 

Zo noem ik hun moeder. 

Ga je mee naar bed toe? Om kwart over negen. 

En dan zegt zij beest, 

daar kunnen ze niet tegen, daar kunnen ze niet tegen. 

Ik hoef geen hand of zoen voor een cadeautje. 

Ze weten met hun houding ook geen raad. 

Ze hoeven mij niet pappie of oom te noemen. 

Ik ben hun echte vader niet, zo is het. 

En het maakt niet uit, laat ze maar doen wat ze zelf willen. 

Ik deed het zelf ook niet anders vroeger. 

Maar welterusten zeggen dat moet toch kunnen, welterusten of gewoon nou dag, 

het hoeft niet eens gemeend. 

Vreemde eend, vreemde eend in de bijt 

en ik weet, elke verandering kost tijd. Lekker dier en moppie, lieveling en poppie. 

Zo noem ik hun moeder. 

Ga je mee naar bed toe? Om kwart over negen. 
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En dan zegt zij beest, 

daar kunnen ze niet tegen, daar kunnen ze niet tegen. 

Vreemde eend, vreemde eend in de bijt 

en ik denk geef ze gewoon de tijd. 

 
Bram Vermeulen 
Vreemde eend in de bijt uit de cd Rode Wijn 
  

Werkwijze 

De jongeren nemen plaats in een kring. De tekst van het luisterlied wordt rondgedeeld. 
Het lied wordt beluisterd. Aan de hand van enkele gerichte vragen van de leerkracht 
verwoorden de jongeren waarover dit lied gaat. Daarna kunnen jongeren die dit willen hun 
idee over dit lied geven. Het is ook mogelijk te vertellen uit eigen ervaringen.  
Kan je je inleven in de gevoelens van deze man?  
Waarom zouden de stiefkinderen zo reageren? 
Zijn hier misschien jongeren die zelf ook een stiefouder hebben?  
Ken je anderen in die situatie?  
Welke problemen kunnen zich stellen?   
Zou het altijd een probleem zijn, of zijn er ook voordelen aan?  
Hoe zou een stiefouder zich volgens jullie best opstellen?  
Vind je dat jongeren moeten gehoorzamen aan de stiefouder, of vind je dat alleen de “echte” 
ouder iets te zeggen heeft?  
Soms moeten stiefkinderen hun stiefvader “papa” noemen, soms noemen ze hem bij hun 
naam. Wat vind jij het beste, en waarom?  
Deze vragen kunnen richtinggevend zijn voor het gesprek. Het is geen kwestie van “juist” of 
“verkeerd”. Het is wel de bedoeling een moeilijk onderwerp bespreekbaar te stellen. 
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leerkrachten, directies en opvoeders, 2008. (Verkrijgbaar op www.jeugdenseksualiteit.be 
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met tips voor ouders   

SPANGENBERG, B., De koning trok uit om de draak te doden. Verhalen voor kinderen van 

gescheiden ouders, 1997, Vrij Geestesleven, 160 p. Ondersteunende sprookjes (vertalingen van 

problemen om zo op beeldend niveau een oplossing te kunnen bieden) n.a.v. specifieke 

problemen van kinderen in scheidingssituaties  

TRUDE DE JONG, Achter op de motor. Uitgeverij Zijsen, vanaf 7 jaar. Dirk woont met zijn moeder 

bij haar nieuwe vriend. Maar hij vindt het niet altijd leuk! 

 
ANNE STEINWART, Mam, wordt nou eens verliefd. Clavis, vanaf 8 jaar. Lotte kan zo goed 

opschieten met Bert, de nieuwe collega van haar moeder, dat ze ineens een vader gaat missen. 

Haar moeder moet maar snel trouwen met Bert, maar hoe krijgt ze dat voor elkaar? 

 

JACQUELINE WILSON, Het kofferkind. Van Holkema & Warendorff, vanaf 8 jaar. De ene week 

woon ik bij mijn moeder, de andere week bij mijn vader. Zo simpel als het ABC. Maar niet heus. 

 
MIEKE VAN HOOFT,  Kinderen ontvoerd.  Holland, vanaf 9 jaar. July wordt met haar broertje en 

zusje door vader meegenomen zonder dat hun moeder dat weet. Wat moeten ze daar nu van 

denken? 

 
JAAK DREESEN, Sporen in de sneeuw.  Altoria, vanaf 9 jaar. Sven is een boekenverslinder 

geworden nadat zijn moeder is weggegaan met haar vriend. Hij moet wel, om het denken aan 

mama te stoppen, vooral omdat zijn vader nergens over wil praten. 

 
PATRICIA MACLAHLAN, Snippers. Lannoo, vanf 10 jaar. Tim kan het plotselinge vertrek van zijn 

moeder niet verwerken. Snippers van verscheurde familiefoto’s tonen hem hoe zijn familie 

vroeger was. Tim leert zelf foto’s nemen en dat helpt hem bij zijn verdriet. 
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5.2. Echtscheiding in de klas: hoe ga ik er mee om? – Duiding voor leerkrachten 

Niet meer zo uitzonderlijk 

Precieze cijfers van hoeveel kinderen de ouders gescheiden zijn ontbreken. Zeker is dat het een 
aanzienlijk deel van de kinderen betreft. Een groep die voldoende groot is om er terdege 
rekening mee te houden.  
Van sommige kinderen is de scheiding al achter de rug, anderen zitten er nog middenin. Maar 
voor alle kinderen zorgt dit feit voor grote veranderingen in hun leven. De normale situatie is nog 
altijd “mama-papa-kind(eren) in éénzelfde huis”. Deze kinderen vallen hier buiten. 
 
Samen blijven voor de kinderen? 

Vroeger ging men ervan uit dat ouders best zolang mogelijk samen moesten blijven in het belang 
van het kind. Tegenwoordig gaan er stemmen op dat een goede scheiding - ook voor de kinderen 
- te verkiezen is boven een slecht huwelijk dat geen warmte en geborgenheid meer biedt.  
Er zijn onderzoeken die aantonen dat het voor de kinderen beter is gescheiden ouders te hebben 
dan voortdurend conflicten en spanningen mee te maken in een perspectiefloos huwelijk. 
 

Zich aanpassen aan de nieuwe situatie. 

De scheiding is een moeilijke periode. Elk gezinslid heeft het een tijdlang moeilijk op één of 
andere manier. Stemmingen en gevoelens zijn wisselend. Iedereen heeft tijd nodig om de nieuwe 
situatie gewoon te worden.  
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de aanpassing van kinderen na een scheiding 
samenhangt met een 3-tal factoren.  

Het is moeilijker voor het kind als er verder conflicten blijven tussen de ouders na de 
scheiding. Een kind past zich vlotter aan als het een positief contact kan blijven houden met 
beide ouders.  
Er doen zich minder aanpassingsmoeilijkheden voor wanneer zich geen financiële problemen 
stellen die samenhangen met de scheiding.  
Een positieve houding en aanwezigheid van het sociaal netwerk maakt de aanpassing voor de 
kinderen gemakkelijker.  

 
Uit het belevingsonderzoek “kinderen en echtscheiding” dat recent werd uitgevoerd door de 
kinder- en jongerentelefoon blijkt dat zowat alle kinderen de beginperiode moeilijk vinden. 
Nadien is de beleving heel verschillend.  
Er zijn kinderen die er na verloop van tijd goed in slagen hun leven te herorganiseren. Ze zitten 
met gemengde gevoelens, maar zien ook het positieve aan hun situatie. De scheiding staat niet in 
de weg dat ze zich goed kunnen voelen. Ze passen zich aan zowel bij mama als bij papa, met 
eventueel bijbehorenden. Elementen die we bij deze kinderen vaker terugvinden zijn:  

voorbereid worden op de scheiding  
erover kunnen praten met kinderen in eenzelfde situatie (vriendjes, broers, zussen)  
erover kunnen praten met minstens één van de ouders 
duidelijkheid rond de verblijfsregeling  
ruim contact is nog mogelijk met beide ouders 
de schuld niet bij één van beiden zien 
er wordt niet gestookt tussen de ouders 
aanvaarding van de scheiding door familie en omgeving 
zelf over en weer kunnen gaan 
grote betrokkenheid bij feesten en reizen bij het nieuw-samengesteld gezin* 
positieve aandacht in de klas 
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inspraak in de regeling, zonder het gevoel tussen de ouders te moeten kiezen 
  
Er zijn ook kinderen die na de beginperiode veel moeite blijven hebben met de scheiding. Voor hen is 
de scheiding iets heel ergs dat gebeurd is. Ze voelen zich in de steek gelaten. Het gevoel “er is mij iets 
aangedaan” blijft sterk aanwezig. Ze zijn kwaad op één of beide ouders. Ze vinden het niet in hun 
stiefgezin. Hier spelen vaker factoren mee als: 

overvallen worden door de scheiding 
een scheiding gepaard gaand met geweld 
er niet over mogen, kunnen of durven praten 
geen andere kinderen (menen te) kennen in eenzelfde situatie 
geen overzicht op de verblijfsregeling 
verbroken contact met één van de ouders 
blijven stoken tussen de ouders 
ruzies tussen de ouders blijven duren na de scheiding 
niet betrokken worden bij speciale activiteiten in het nieuw-samengestelde gezin 
zich alleen voelen staan in de klas 
familie en omgeving trekken partij of negeren de scheiding 
het kind moet zelf bemiddelen in regelingen tussen de ouders 
alles wordt buiten het kind om geregeld 

Uiteraard gaat het hier niet om een zwart-wit verdeling, maar zijn er veel tussenschakeringen. 
 

Rol van de school en van de leerkracht 

Leeftijdgenootjes, familie, leerkrachten of andere mensen uit hun omgeving kunnen voor kinderen 
en jongeren in de scheiding een grote steun zijn. Open over de situatie kunnen praten is belangrijk. 
Het sociaal netwerk kan een plaats zijn voor de bespreking van problemen en gevoelens. Een 
steunsysteem kan helpen een beter zicht op de situatie te krijgen. Het is goed voor kinderen dat ze 
niet in geheimzinnigheid moeten opgroeien. Als ze over de scheiding kunnen praten, leren ze met de 
situatie leven en er het beste van te maken. 
Leerkrachten spelen in het leven van kinderen een grote rol. Leerkrachten kunnen door hun 
algemene opvattingen over scheiding en nieuwsamengestelde gezinnen een positieve of 
belemmerende invloed hebben op de beleving van het kind. De echtscheiding van de ouders als een 
normale gezinstoestand aannemen of dit daarentegen als ongewoon, zielig of rampzalig 
bestempelen, maakt voor het kind een groot verschil uit.  
Hoewel scheiden vrij vaak gebeurt, is het niet gemakkelijk. Kinderen willen graag ouders die samen 
wonen omdat de norm-druk zeer groot is : je wordt maar als normaal aanzien als je mama en papa 
met elkaar getrouwd zijn en blijven en samen met de kinderen wonen. De school werkt hier meestal 
zeer rol-bestendigend. In schoolboeken, leesteksten en dergelijke komen weinig of geen één-ouder 
gezinnen of nieuwsamengestelde gezinnen voor. Op schoolformulieren is er wel sprake van broer en 
zus, maar niet van half- of stiefzus. Als het gezin ter sprake komt in de lessen, is het veelal het 
traditionele gezin. Al te vaak wordt ervan uit gegaan dat het gezin een vanzelfsprekend iets is, en dat 
alle gezinnen “compleet” zijn.  
Kinderen van gescheiden ouders kunnen zichzelf hierin moeilijk herkennen, en gaan zichzelf als “niet 
normaal” beschouwen, hoewel er meestal meerdere per klas zijn. 
 
Gevoelens bij de kinderen 

Het is zeker in het belang van het kind dat leerkrachten weet hebben welke gevoelens en problemen 
er bij een kind kunnen zijn als mama en papa gaan scheiden of gescheiden zijn.  
Elk kind is uniek en beleeft wat er gebeurt op zijn manier. Toch zit vrijwel elk kind met de wens : “ik 
heb mijn ouders het liefst samen”. De opgave van een kind bij een echtscheiding is dat ze moeten 
ophouden die herenigingswens te hebben.  
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Hoe het kind de scheiding verwerkt, hangt af van verschillende factoren. Heel wat gevoelens kunnen 
bovenkomen bij het kind.  
 

angst 

Er is angst : vooral de vragen “En wat gebeurt er dan met mij ?”, “Wie zal nu voor mij 
zorgen?” komen boven. 
 
kwaadheid 

Het kind kan heel kwaad worden. Het heeft helemaal niet graag dat het gewone gaat 
veranderen. Een kind is sterk gehecht aan zijn omgeving. Misschien moeten ze nu verhuizen, 
misschien moet het naar een andere school. De onzekerheid hierrond kan woedebuien met 
zich meebrengen. 
 
opluchting 

Wanneer reeds lang openlijk geruzied werd, wordt de feitelijke scheiding anders beleefd dan 
wanneer de kinderen maar heel zelden een ruzie tussen de ouders meemaakten. Kinderen 
die getuige waren van hoogoplopende ruzies tussen mama en papa kunnen opgelucht zijn bij 
de scheiding. Eindelijk gedaan met die gespannen situaties. Gedaan met het geroep en 
getier. Gedaan met mama die slagen krijgt. 
 
schuldgevoelens 

Schuldgevoelens zijn na een echtscheiding bij het kind bijna altijd aanwezig. Als ouders ruzie 
hebben met mekaar denken kinderen heel gemakkelijk dat het door hen komt : omdat ze 
niet braaf genoeg geweest zijn of niet genoeg hun best gedaan hebben op school. Om dit 
zoveel mogelijk te voorkomen is het heel belangrijk aan kinderen zo goed mogelijk uit te 
leggen wat er aan de hand is. Dit gebeurt dan het best zonder mama of papa te 
beschuldigen.  

 

Een kind blijft twee ouders hebben 

Als mama en papa mekaar wèl wederzijds gaan beschuldigen wordt de scheiding voor het kind extra 
moeilijk! Het kind wordt dan in feite innerlijk verscheurd. Je kan het zo voorstellen dat mama aan zijn 
handen en papa aan zijn voeten trekt. Het is voor een kind echter absoluut onmogelijk om te kiezen 
tussen mama en papa. Het kind is het kind van allebei, en wil met allebei verbonden zijn en blijven. 
Het heeft zowel met zijn mama als met zijn papa onzichtbare banden : loyaliteiten. Als volwassene 
moet je daar rekening mee houden - het is heel belangrijk om niet veroordelend te spreken over de 
mama of de papa van het kind. Nu is dat veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toch is het in het 
belang van het kind dat mama en papa op dat moment de ouderpet gaan opzetten - en de 
partnerconflicten even opzij kunnen zetten.  
Kinderen kunnen loyaliteitsproblemen op velerlei manieren signaleren, o.a. door medische klachten, 
of gedragsproblemen thuis of op school, of een minder goed functioneren. 
 
Echtscheiding of vechtscheiding? 

Bij een aantal echtscheidingen is het zo dat de conflicten niet stoppen bij de scheiding, maar nog 
lange tijd verder duren. Vaak niet meer rechtstreeks, maar via de kinderen. Het kan b.v. zijn dat de 
moeder wil bepalen hoe de opvoeding bij de vader moet verlopen. Dit is echter geen haalbaar 
uitgangspunt. In de gescheiden opvoeding is de stelregel: “Wat bij de andere ouder gebeurt, is daar 
goed, en in ons huis gelden onze regels.”  
Het komt geregeld voor dat kinderen bij de ouderwisseling nog een paar uur moeilijker zijn. Vooral 
de vraag “hoe was het? “ kan bij kinderen waarvan de ouders in een vechtscheiding verwikkeld zijn 
zwaar vallen. Ook hier speelt het loyaliteitsconflict. Wat moet het kind nu antwoorden? Als het zegt 
“goed” kwetst het misschien de éne ouder - die heel negatief t.o.v. de andere ouder staat. Als het 
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zegt “slecht” dan is het kind niet loyaal aan de andere ouder. Voor het kind is het belangrijk dat de 
leerkracht weet heeft van dit proces. Het is voor het kind gemakkelijker als de leerkracht probeert 
om zich niet in die strijd (tussen een “goede” en “slechte” partij) te laten meetrekken. Eén van beide 
ex-partners kan wel de beslissing genomen hebben een punt achter de relatie te zetten, maar het 
mislukken van een relatie is steeds een gedeelde verantwoordelijkheid. 
 
Een kind moet kind kunnen zijn. 

Het kan gebeuren dat de alleenstaande ouder het kind tot gesprekspartner gaat maken voor 
gevoelens en problemen rond de scheiding. Hierbij gebruikt men het kind dan a.h.w. als steun voor 
zijn eigen verwerkingsproblemen.  
Het is beter dat de ouder die het moeilijk heeft met de verwerking van de scheiding zich wendt tot 
vrienden/vriendinnen of eventueel tot een bevoegde hulpverlener i.p.v. de kinderen ermee te 
belasten. Sommige kinderen gaan letterlijk de plaats van de andere ouder innemen en slapen in 
diens plaats in bed. Soms moeten kinderen ook de ouderrol t.a.v. de jongere kinderen gaan opnemen 
(parentificatie).  
 

Tips voor leerkrachten 

Het is van groot belang dat er in de klas ruimte is om over de gezinssituatie van een kind te spreken. 
Alleen met de leerkracht maar ook klassikaal. Uiteraard moet zo’n gesprek niet-veroordelend zijn en 
respectvol naar beide ouders toe.  
Vaak zeggen kinderen geen enkel ander kind in de klas te kennen waarvan de ouders ook gescheiden 
zijn. Ze voelen zich dan uitzonderlijk. Opnieuw kan een klasgesprek helpen om het kind te laten zien 
dat het helemaal niet zo uitzonderlijk is.  
Naast het als norm geldend gezin “moeder-vader-kinderen” is in onze maatschappij een veel rijker en 
genuanceerder kleurenpalet van gezinsvormen aanwezig ! Het getuigt van realiteitszin ook eens les 
te geven over “andere gezinssamenstellingen”.  
Er zijn : 
alleenstaande ouders na overlijden van de partner 
alleenstaande ouders na (echt)scheiding 
pleeggezinnen met pleegkinderen 
kinderen die geadopteerd zijn 
Bewust Ongehuwde Moeders 
stiefgezinnen 
kinderen die in instellingen verblijven 
... 
Ook kunnen diverse gezinsrelaties ter sprake komen. Waarom geen woordpakket samenstellen met 
begrippen als : 
broers of zussen 
halfbroers of halfzussen 
stiefvader 
pleeggezin 
adopteren 
echtscheiding 
huwelijk 
 
Dergelijke lessen zullen voor heel wat kinderen het “specifieke” aan hun situatie veel “gewoner” 
maken zodat ze er vlotter mee om kunnen.  
Hierbij aansluitend zou het ook goed zijn om leesboekjes en leesteksten voor de taallessen te 
voorzien die niet alleen het klassieke gezin als model tonen maar die ook spreken over andere 
gezinsvormen.  
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Ook kan de klasbibliotheek aangevuld worden met boeken over dit onderwerp. Ter illustratie hebben 
we een beperkte boekenlijst bijgevoegd.  
Er zijn in de loop van een schooljaar enkele momenten die voor extra moeilijkheden kunnen zorgen. 
Vooral met nieuwjaarsbrieven en cadeautjes voor vaderdag en moederdag hebben heel wat 
kinderen problemen. Hoeveel kunnen ze er maken, aan wie moeten ze het geven,... Het is al heel wat 
als de leerkracht daar oog voor heeft en dit met het kind bespreekt om samen naar een oplossing te 
zoeken. Want vaak durven kinderen daar niet zelf over beginnen.  
Een ander probleemmoment is de rapportentijd. In sommige scheidingen - waar de strijd nog blijft 
duren – is het aan de andere partner laten zien van het rapport een element in die strijd. Voor het 
kind is dit een beladen periode. Maar ook in andere scheidingen is de rapportentijd een speciaal 
moment. Het kan simpelweg reeds helpen dat de leerkracht extra tijd geeft zodat het rapport ook 
kan meegenomen worden op bezoekweekend. Of er kunnen 2 rapporten gemaakt worden. Nu is het 
trouwens ook zo dat de wet op de uitoefening van het ouderlijk gezag veranderd is. Vroeger oefende 
de ouder die het hoederecht had het ouderlijk gezag alleen uit. Nu is de gezamenlijke uitoefening van 
de ouderlijke macht het uitgangsprincipe. D.w.z. dat beide ouders - ook al wonen ze apart - met alle 
beslissingen moeten akkoord gaan. De ouder waar het kind niet bij gedomicilieerd is, heeft wettelijk 
het recht om op deschool betrokken te zijn.  
Als er bijvoorbeeld met de vader geen contact meer is en de boodschap wordt meegegeven : “hij 
kijkt er niet meer naar om”, dan kan daarover met het kind relativerend gesproken worden : 
- de alimentatie als teken van inzet en bekommernis 
- misschien komt papa niet meer om ruzies te vermijden 
- misschien zorgt de moeder voor een heleboel belemmeringen 
Uiteraard zijn er ook wel vaders of moeders die niet meer om zien naar hun kinderen. Maar dan nog 
is het t.o.v. het kind beter om niet die slechte kanten te benadrukken, maar eerder te spreken in de 
zin van “het is niet plezant om zo’n mama of papa te hebben, maar dit is nu eenmaal je papa of 
mama, misschien kan je toch wel enkele positieve herinneringen vinden”.  
Dat er door die scheiding voor het kind problemen kunnen zijn, is zeker. Toch moet dit ook 
gerelativeerd worden. Dat de ouders gescheiden zijn, moet niet te vlug en te gemakkelijk als reden 
voor gedragsproblemen of slechte punten genomen worden. Er zijn kinderen van gescheiden ouders 
die het heel goed stellen, en er zijn kinderen van wie de ouders samenwonen die voor heel wat 
problemen kunnen zorgen. 
Vooraleer iets over een oorzaak te zeggen, moet de problematiek zorgvuldig bekeken worden. 
Echtscheiding wordt al te gemakkelijk gebruikt en geeft het kind dan een negatieve stempel. Het kan 
de reden zijn, maar het hoeft helemaal niet ! A 
an een scheiding zijn voor kinderen ook - naast eerder genoemde zaken - positieve zaken verbonden. 
Zo hebben ze dikwijls 2 verjaardagsfeestjes, ze kunnen tweemaal de kerstboom versieren, wat bij de 
ene niet mag, mag bij de andere misschien wel,.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met dank aan: 
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