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Alles-is-oké-spel
INLEIDING
Beste bezoeker
Vindt u het soms ook zo moeilijk om in deze tijd vol diversiteit een inclusieve invulling te vinden voor
Moeder- en Vaderdag? Wij hebben hiervoor een mogelijke oplossing. Dit educatief pakket bestaat uit 3
verschillende delen waarbij elk deel een graad voorstelt. We hebben ervoor gezorgd dat de leerlingen op
een creatieve en speelse manier kennismaken met verschillende soorten gezinssituaties terwijl ze een
cadeau voor hun eigen ouder(s) maken. Ook stappen we af van de termen Moeder –en Vaderdag en gebruiken we in plaats daarvan ouderdag om ook de benaming van de dag inclusiever te maken. De term
ouderdag zorgt ervoor dat we afstappen van het cliché dat er in elk gezin een vader en een moeder is
door het doel van de dag te verbreden naar alle soorten ouders, ongeacht de samenstelling.
Hierboven werd vermeld dat het een invulling is voor Moeder- en Vaderdag. Wij hebben hier een alternatief voor gevonden, ouderdag. Zo kan iedere leerling, in elke mogelijke gezinssituatie, zich beter vinden
in deze dag(en). Dit is een term die de twee dagen (Moeder- en Vaderdag) opentrekt. Hieronder staat een
korte vermelding van wat het pakket in elke graad inhoudt.
Eerste graad
De leerlingen gaan aan de slag rond het thema ouderdag in de werkvorm hoekenwerk. Aan de hand van
de inleiding ontdekken de leerlingen verschillende gezinssituaties op hun niveau. Vervolgens gaan de
leerlingen aan de slag in de verschillende hoeken. Op deze manier maken de leerlingen een fijn verrassingspakket voor hun ouder(s). Het is belangrijk dat de leerlingen respect tonen ten opzichte van elkaar.
Tweede graad
In de tweede graad gaat de leerkracht 2 (prenten)boeken voorlezen aan de leerlingen. Ze bespreken ieder boek apart. Daarna worden er verschillende gezinssituaties toegelicht aan de hand van prenten en
korte vragen.
De leerlingen gaan aan de slag met een gezinskrant door te werken met afbeeldingen uit magazines. De
leerlingen vullen de gezinskrant in voor hun eigen gezin(nen).
Er is ook de mogelijkheid om op het einde een evaluatie in de vorm van een quiz te doen.
Derde graad
Voor de derde graad is het de bedoeling dat de leerlingen in spelvorm allerlei opdrachten gaan maken.
Voorafgaand op dit spel is er een memory gespeeld waarin de leerlingen kennis hebben gemaakt met de
verschillende gezinsvormen. Het spelbord dient eerder als een werkvorm waar de leerlingen willekeurig
opdrachten krijgen toegediend die ze gaan maken. Leerlingen krijgen zelf de keuze hoelang ze aan een
opdracht werken. Op het bord kunnen ze ook op groene vakjes terecht komen met hun pion. Achter dit
vakje zit telkens een verhaal waarin een kind vertelt over zijn/haar gezinssituatie.
.
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DOELEN

LEERPLANDOELEN
OVSG
•
•
•

WO-MNS-SV-2.3.7: De leerlingen kunnen voor een andere visie/mening waardering opbrengen en
deze uiten.
DL-NL-TBS-08.10: De leerlingen tonen bij het reflecteren openheid, interesse in en respect voor
personen en hun cultuur.
DL-WO-MAA-02-04: De leerlingen kunnen er in hun omgang met leeftijdsgenoten op discrete wijze rekening mee houden dat niet alle kinderen in hetzelfde type gezin wonen als zijzelf.

ZILL
•
•
•

SEsb3: Respectvol en met de gepaste taal communiceren over seksualiteit
SEsb4: Genderbewust zijn, gendervriendelijk handelen en verschillende relatievormen (h)erkennen
IVoz2: Creatief denken en daarbij nieuwe paden durven bewandelen

GO!
•
•

3.1.3. 23 Gezin en familie – In hun omgang met leeftijdsgenoten op discrete wijze ermee rekening
houden dat niet alle kinderen in hetzelfde type gezin wonen als zijzelf.
3.1.1. 15 Empathie en zorg voor elkaar – Tonen in de dagelijkse omgang dat ze zich discreet kunnen opstellen.

FOCUSDOEL
De leerlingen maken met respect voor verschillende gezinssituaties cadeaus voor hun ouder(s) rond
het thema ‘ouderdag’.
LESDOELEN
1.
2.
3.
4.
5.

De leerlingen brengen waardering op voor de mening van een ander.
De leerlingen zijn respectvol naar hun klasgenootjes en cultuur toe.
De leerlingen houden er rekening mee dat iedereen een andere gezinssituatie heeft.
De leerlingen benaderen andere gezinstypes met een open blik.
De leerlingen denken creatief na over hun eigen gezinstype m.b.v. kleine activiteiten rond dit thema.
6. De leerlingen gaan creatief aan de slag met de teken- en schrijfopdrachten.
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ORGANISATIE

WERKVORM
Individueel werk in groepen
Maximum 6 leerlingen per groep
MATERIAAL
Al het nodige materiaal (sjablonen, voorbeelden…) zijn terug te vinden in de bijlagen.
Materiaal voor 1 groep:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hard kartonnen spelbord (bijlage 18)
Pionnen (1 per leerling)
Opdrachtenkaartjes (bijlage 20)
Kleurpotloden
Balpen (1 per leerling)
Kladpapier
Tekenpapier
Voorbeeld naamgedicht (bijlage 1)
Sjabloon naamgedicht (bijlage 2)
Voorbeeld elfje (bijlage 3)
Sjabloon elfje (bijlage 4)
Voorbeeld bucketlist (bijlage 5)
Sjabloon bucketlist (bijlage 6)
Voorbeeld woordenketting (bijlage 7)
Sjabloon woordenketting (bijlage 8)
Voorbeeld stamboom (bijlage 9)
Voorbeeld rebus (bijlage 10)
QR-code happertje (bijlage 11)
Stappenplan das (bijlage 12)
Stappenplan hartje (bijlage 13)
QR-code puzzel (bijlage 14)
Voorbeeld krantenbrief (bijlage 15)
QR-code regenboogkaart (bijlage 16)
Verhalen van kinderen (bijlage 17)
Spelbord (bijlage 18)
Memory (bijlage 19)
Scharen
Dobbelsteen
Vierkant papier (minstens 12)
Lijntjespapier
Kranten
Tablets (1 à 2)

TIMING
De totale activiteit duurt ongeveer 110 minuten. De memory zou ongeveer 10 minuten duren. Het alles-is-oké-spel duurt ongeveer 100 minuten. Als je ervoor kiest om de memory niet te gebruiken, kan je het
alles-is-oké-spel 110 minuten laten duren na een korte inleiding.
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VERLOOP

INLEIDING
Spreek met de leerlingen over de term ‘ouderdag’. Heb het erover dat we in de klas rond ouderdag gaan
werken omdat niet iedereen altijd 1 papa en 1 mama heeft. Het doel van ouderdag is dat we niemand
gaan buitensluiten en dat iedereen erbij hoort.
MEMORY (OPTIONEEL)
Laat de leerlingen per 4 werken. Geef elk groepje een memoryspel. De bedoeling van het spel is dat ze
het juiste kind bij de juiste ouder(s) kunnen plaatsen. Ze kunnen de juiste combinaties herkennen aan
de bijhorende letter (bv A en A bij elkaar). Laat de leerlingen het spel spelen en loop rond om eventuele
verwarringen te verhelderen. Zo zullen leerlingen het misschien raar vinden dat iemand twee mama’s
kan hebben of een papa die vroeger een vrouw was. Ga met deze leerlingen in conversatie door volgende
vragen te stellen:
•
•

Waarom vind jij dit raar?
Kunnen 2 mama’s dan geen kindje opvoeden? (Ook toepasbaar bij andere gezinssituaties.)

ALLES-IS-OKÉ-SPEL
Verdeel de leerlingen in willekeurige groepjes van maximum 6 leerlingen. Ze gaan niet samenwerken
dus leerstatus of interesse maakt niet uit bij het verdelen van de groepjes. Geef een spelbord aan elke
groep en een evenredig aantal pionnen als leerlingen. geef ook 1 dobbelsteen aan elke groep. Projecteer
de spelregels op het digibord en overloop deze. Laat de spelregels staan, zodat de leerlingen tijdens het
spel hier nog naar kunnen kijken. Leg de bijlagen en tablets vooraan of achteraan klaar. Wanneer de regels zijn overlopen, beginnen de leerlingen aan hun spel/opdrachten. In dit spel kan niemand winnen.
Het is een werkvorm voor de leerlingen om mee te werken. Het spelbord vertelt je welke opdrachten je
krijgt, maar er worden geen punten uitgedeeld.
SPELREGELS
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Zet de pionnen op de startvlakjes (één op elk groen vakje).
Iedereen in jouw groepje gooit één keer. Degene die het hoogst gooit, begint.
Gooi om de beurt met de dobbelsteen. Het aantal ogen dat je gooit, zijn het aantal stappen dat je
mag zetten. Je mag elke beurt kiezen naar welke kant je wandelt.
Elk vakje heeft een kleur en een nummer. Neem het kaartje met de juiste kleur en nummer.
o Rood: De kaartjes zijn kaartjes waarbij je iets gaat moeten tekenen of knutselen.
o Geel: De gele kaartjes zijn kaartjes waarbij je iets geschreven moet maken.
o Groen: De groene kaartjes zijn kaartjes waarbij je een verhaaltje gaat moeten lezen
Voer de opdracht uit die op het kaartje staat.
Als je op een vakje komt waar niets op staat, mag je nog eens gooien.
Wanneer je een opdracht aan het maken bent, werk je individueel. Je mag praten, maar als het te
luid wordt, stopt dit.
Als je klaar bent met een opdracht, gooi je nog eens met de dobbelsteen en maak je de volgende
opdracht.
Als je een opdracht hebt waar een bijlage op staat, dan kom je die vooraan in de klas halen en leg
je die na gebruik netjes weer terug.
Als er een computericoon op het kaartje staat, mag je ook een tablet gebruiken.
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