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Bij ons thuis
Leerdoelen

•
•
•

De leerlingen krijgen inzicht in verschillende gezinssamenstellingen
De leerlingen leren dat ieder gezin andere gewoontes en gebruiken zijn
De leerlingen leren verschillen in gezinssamenstellingen

Inleiding
Ieder kind heeft een thuis, maar bij iedereen ziet dat er anders uit. We gaan vandaag kijken hoe het
bij jullie thuis is. Bij wie woon jij?

Opdracht 1: Bij wie woon jij?
Benodigdheden
• Filmpje ‘Ik zag twee beren’: https://schooltv.nl/video/koekeloere-ik-zag-tweeberen/#q=ik%20zag%20twee%20beren
Bespreek het filmpje en stel de volgende vragen. Besteed ook aandacht aan hoe dit bij vriendjes,
vriendinnetjes, neefjes, nichtjes enzovoort gaat. Bespreek overeenkomsten en verschillen.
• Wie wonen er bij jou in huis?
• Kun je ook alleen een mama of alleen een papa hebben? Of wel een papa én mama hebben,
maar bij één van die twee wonen? Kun je daar meer over vertellen?
• Kun je ook wonen met jouw vader of moeder en een stiefouder? Weet je wat dat is? Kun je daar
wat over vertellen?
• Kun je ook twee papa’s of twee mama’s hebben? Kun je daar meer over vertellen?
• Kun je ook met andere familieleden samenwonen? Wie zijn dat dan?
• Wie kookt er bij ons thuis?
• Kookt papa of mama altijd of wisselt dat?
• Kunnen ze goed koken?
• Help je wel eens mee?
• Wat eten jullie het meest?
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Opdracht 2: Verschillende families
Benodigdheden
• Filmpje ‘Ik woon in twee huizen’: https://schooltv.nl/video/ik-woon-in-twee-huizen•

prentenboek-uit-koekeloere/
Filmpje ‘Ik heb twee papa’s’: https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-ik-hebtwee-papas/

Laat het filmpje 'Ik woon in twee huizen' zien en bespreek het na in de klas. Stel vragen als:

•
•
•

Waarom woont Nina in twee verschillende huizen?
Wat betekent ‘scheiden’?
Ken je ook kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn?

Bekijk de aflevering 'Ik heb twee papa's' over een kind dat twee vaders heeft. Stel vragen als:

•
•
•
•

Hoe komt het dat de kindjes twee papa’s hebben?
Hoeveel papa’s en mama’s hebben die kindjes?
Ken je ook kinderen die twee papa’s of twee mama’s hebben?
Wat is een stiefbroertje of halfzusje? Kun je dat uitleggen?

Opdracht 3: Stamboom
Benodigdheden
• Papier, tekenspullen
Maak een stamboom van jouw familie.
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Boeken die aansluiten bij deze les:
Wat is familie? Kolet Janssen, Biblion, 2005
Het grote papa, mama, broertje, zusje boek. Mary Hofman, Ploegsma, 2014
Hoe overleef ik met/zonder gescheiden ouders? Francine Oomen, Querido, 2015
De dikke Lena lijstje. Francine Oomen, Querido, 2010
Een cavia en twee moeders. Pieter Felles, Droomvallei, 2018
Hoe bedoel je? Elsbeth de Jager, Eigenzinnig, 2016
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