Het

Een methodiekenbundel

Met ‘Het ABC in het werken met kinderen
aan gezondheid’ brengen de Gentse
gezondheidspromotoren Els Decroo en
Lara Hardeman van wijkgezondheidscentrum
De Kaai een methodiekenbundel uit van
26 methodieken die ze inzetten in een
vierjarig gezondheidstraject met een klas.
Het ABC biedt je handvaten indien je
participatief, creatief en bottom-up met
kinderen aan een gezondheidsbeleid
wil werken.
Wie als begeleider, leerkracht, vormingswerker
op zoek is naar inspiratie om het thema
gezondheid aan te pakken in een projectweek,
een traject op een school of buitenschoolse
organisatie vindt hier zeker zijn gading.
Ook voor kortdurende interventies vind je
hier inspiratie. Het thema goed voelen en
evenwichtige voeding komen uitgebreid aan
bod, maar de bundel is tevens inzetbaar voor
andere gezondheidsthema’s.
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Wijkgezondheidscentrum De Kaai
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Waar zaadjes worden geplant
groeien groepen, samen dichtbij,
goed voelen gaat hand in hand
met gezond leven, bewegen wij
jong-lerend door (Gentse) wijken,
filosoferend, wetend, nooit alleen
onderwijzen betekent verder kijken,
verbinden voedt iedereen.
Herken blije, gezonde kinderen (buiten) gewoon
aan de vruchten van de goed-gevoel-boom!
Stefanie Deygers
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Het ABC
in het werken
met kinderen
aan gezondheid
Of hoe je participatief en
bottom-up met kinderen
aan een gezondheidsbeleid
kunt werken

Els Decroo & Lara Hardeman
Gezondheidspromotoren Wijkgezondheidscentrum De Kaai vzw
Maken deel uit van de Gentse wijkgezondheidscentra
Alle methodieken werden uitgetest in en goedgekeurd door
de Vrije Basisschool Klimrek, Van Beverenplein

Woordje
vooraf
Beste Lezer,
Met dit boekje willen we je inspireren, zin doen
krijgen, overtuigen en tevens doen reflecteren
alvorens je mogelijks van start gaat met een groep.
Het ABC vormt een neerslag van 4 jaar werken
aan gezondheid, met een groep kinderen, samen
met verschillende partners. Voor je meteen naar
de methodieken bladert, raden we je aan om het
hoofdstuk ‘Hoe het allemaal begon’ aandachtig
te lezen. Hier vertellen we je over de context
waarin de methodieken ontstaan en gebruikt zijn,
hetgeen van belang is als je zelf aan de slag gaat.
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We zijn niet ervaren in het publiceren van
methodieken en activiteiten, toch kiezen we
ervoor dit te doen omdat we vaak vragen krijgen
over onze manier van werken rond gezondheid en
kinderen. Gezien we zelf op onze honger bleven
zitten in de zoektocht naar methodieken, besloten
we om een boekje te maken.
Doordat we alle 26 methodieken zelf hebben
voorbereid én getest, zijn deze toepasbaar
en duidelijk.
Je kan deze bundel tevens digitaal raadplegen
op de website www.wgcdekaai.be.
Veel leesplezier!

Dankwoord
Voor we je op sleeptouw nemen in ons ABC,
danken we graag enkele mensen en
organisaties:
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Vrije Basisschool Klimrek Van Beverenplein.
Onze dank gaat allereerst uit naar het enthousiasme, het warme onthaal, de knuffels
en de 1001 vragen van de groep kinderen die
we elk jaar opnieuw mochten ontmoeten!
Ook hartelijk dank aan brugfiguur Peter De
Block, de directie en leerkrachten voor het
vertrouwen in ons werk en jullie bereidheid
om op basis van wat we jullie aanreikten
vanuit ons werk met de kinderen, aan de
slag te gaan met het gezondheidsbeleid
op school.
Brede school coördinator Ingrid Antheunis.
Als Burger Boef moederkloek stond je samen
aan de bron van ons verhaal in het werken
met kinderen aan gezondheid. Verschillende
van de methodieken uit ons ABC zoals de
‘Mindwinkelwandeling’ en de ‘Questionanswer carrousel’ zijn van jouw hand. Je zin
voor filosoferen en verhalen vertellen aan
kinderen is voor ons een echte inspiratiebron
geweest. Ook de geboorte van Burger Boef
was een samenspel tussen Ingrid, Bougie
vzw en het wijkgezondheidscentrum.
Bedankt!
Onze dank gaat ook uit naar Stad Gent en
specifiek naar Inge De Roose van de dienst
Regie Gezondheid en Zorg. Jouw enthousiasme voor ons werk met deze kinderen zette
ons ertoe aan om dit ABC te schrijven.
Verder danken we kunstenaars Alien
Christiaans en Pieterjan Boone van Sur-face.
Het idee en het uitwerken van het decor
van Yoko’s (t)huis kwam van jullie.
Els & Lara
Gezondheidspromotoren van
Wijkgezondheidscentrum De Kaai

Hoe het
allemaal
begon
De zomer van 2012; het concept ‘Burger
Boef’ ziet het daglicht vanuit de nood om op
een niet-schoolse manier met kinderen aan
de slag te gaan rond gezonde en gevarieerde
voeding. De Brede School-coördinator en de
gezondheidspromotor begrijpen al snel dat
het creatieve aspect van cruciaal belang is
in het werken met een voornamelijk maatschappelijk kwetsbare doelgroep. Vzw Bougie
wordt mee aan boord getrokken en hiermee
is ‘de Bende van Burger Boef’ geboren.
Burger Boef is een ietwat ondeugend, rebels jongetje op zoek naar nieuwe smaken,
geuren en texturen. Samen met zijn ‘Bende
van Burger Boef’ daagt hij kinderen van het
eerste en tweede leerjaar uit om te DURVEN
proeven. De focus ligt op variatie, uitdagen,
niet enkel op het gezonde aspect.
Al gauw wordt Burger Boef een wijkoverstijgend project en reist hij over verschillende
Gentse scholen en wijken onder het goedkeurend oog van Brede School en vzw
Bougie. Telkens met dit doel: op een creatieve en speelse manier kinderen prikkelen
in het proeven van nieuwe smaken en hen
aanzetten tot gevarieerde voeding.
Burger Boef trekt onder andere naar scholen en valt daar de klas binnen, waar hij de
kinderen uitdaagt deel uit te maken van de
bende. Hij schenkt de klas een burgerboefkalender waarmee de groep aan de slag gaat.
Willen de kinderen toetreden tot de Bende
van Burger Boef? Dan behoren ze verschillende creatieve doe- en denkopdrachten te
doorstaan.
De gezondheidspromotoren uit de Bloemekenswijk ervaren ondertussen de nood om
meer verdiepend aan de slag te gaan. Een gevarieerde en gezonde voeding heeft namelijk
te maken met heel wat verschillende factoren. Door aan deze determinanten te werken,
kijk je naar gezondheid met een integrale bril.

Gelijktijdig maken de gezondheidspromotoren een omslag in het denken over
gezondheidspromotie en verleggen ze de
focus van het ondernemen van actie naar
het creëren van interactie. Het doctoraat
van Dr. Peter Decat ligt aan de grondslag van
deze omschakeling. ‘Addressing the unmet
contraceptive need of adults and unmarried
youth: act or interact?’. Meer uitleg vind je
terug onder ‘Onze kijk op gezondheidspromotie’.

Vanuit brainstormsessies met de kinderen
komen 4 gezondheidsthema’s naar voor:
gezonde voeding, bewegen, goed voelen en
luchtkwaliteit. Na een bevraging bij de leerkrachten, kiezen we het thema goed voelen
als centraal thema. Burger Boef treedt even
naar de achtergrond.

In schooljaar 2016-2017 start het project
‘Burger Boef heeft het moeilijk’ (van wijkgezondheidscentrum De Kaai) in het 3e leerjaar
van Vrije Basisschool Klimrek. Doel is om te
komen tot een participatief gezondheidsbeleid, dit aan de hand van een traject met
een klas.

Op deze manier was er voldoende input om
tot een participatief gezondheidsbeleid op
school te komen, rekening houdend met
de zaken die al aanwezig waren en reeds
gebeurden op de school.

In eerste instantie ligt de focus op voeding
met intussen het bekende figuurtje Burger
Boef. De volgende vraag staat centraal:
‘Hoe komt het dat Burger Boef het soms
moeilijk heeft?’

In het verdere verloop van het traject verkennen we aan de hand van interactie de
noden met betrekking tot gezondheid in het
algemeen; dit omdat we het project willen
opentrekken naar de school, de buurt en
de samenleving.

Burger Boef

In dit boekje gaan we hier niet verder op in.
Hiervoor bestaan er andere methodieken
zoals de gezondheidsmatrix. Meer informatie
vind je terug op www.gezondleven.be.
We opteren er bewust voor om ons
bottom-up verhaal kracht bij te zetten en
dus het ‘bottom’ gedeelte, namelijk het werken met de kinderen, in beeld te brengen.
Tijdens ons traject raadplegen we talloze
websites en boeken, maar we blijven op
onze honger zitten en vinden zelden de
gepaste methodiek. We kiezen er uiteindelijk
voor om eigen methodieken te ontwikkelen
of bestaande methodieken aan te passen
op maat van onze doelgroep, al dan niet in
samenwerking met partners. Dat is wat je
in dit ABC zal terugvinden.
Wij zijn ervan overtuigd dat een school pas
effectief een gezonde school kan worden,
als je met de kinderen zelf aan de slag gaat
én op zoek gaat naar de krachten van een
school. In het geval van Vrije basisschool
Klimrek zat de kracht in de openheid van de
directie, de motivatie van de leerkrachten
en leerlingen en de reeds bestaande acties
en projecten die er liepen over het thema
gezondheid.
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We starten steeds met een verkennende
fase: in deze fase peilen we naar wat de
kinderen reeds weten, vervolgens werken
we rond inzichten met betrekking tot deze
mechanismen die invloed hebben op gezondheid. En dit steeds op een speelse manier,
op maat van de kinderen. Tijdens deze fase
gaan we gelijktijdig een traject aan met de
ouders uit de school gebaseerd op de ratatouillemethodiek die sessies rond voeding
verweeft met het thema opvoeding.

De school gaat over tot actie en organiseert
eigenhandig een hele projectweek:
‘Wel in je vel’.

Onze kijk op
gezondheidspromotie
FOCUS OP INTERACTIE
Zoals eerder vermeld, verleggen we in 2016
onze focus van het ondernemen van actie
naar het faciliteren van interactie. Dit zowel
in het werken met kinderen als met volwassenen. Een sterke nood aan participatie
van de doelgroep (van bij de start) ligt mee
aan de oorzaak van de omslag in denken en
dus handelen. Het is niet de bedoeling het
interactiemodel uit de doeken te doen, maar
gezien het duidelijke verband, hier toch
enkele basisprincipes:
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1. Interactie is een motor tot verandering
Een veilige en open communicatie stimuleert
mensen om eigen attitudes en normen te
verwoorden en om te luisteren naar attitudes en normen van anderen. Deze interactie
zal leiden tot een bewustwording en aanpassing van persoonlijke attitudes, normen en
inzichten.

creativiteit, subjectiviteit (eigen invulling) en
emoties (enthousiasme, verontwaardiging
etc.) kunnen die evolutie boosten. De procesbegeleiders faciliteren de evolutie naar
acties maar zullen deze zelf niet trekken
(in tegenstelling tot voorheen). De acties
zijn geen doel op zich en geen must maar
een opportuniteit.
5. Procesgericht en niet doelgericht
De acties worden niet vooraf vastgelegd. De
veronderstelling is dat veilige en respectvolle
interactie leidt tot een positieve verandering.
6. Noodzakelijke randvoorwaarden voor
de interactie: veiligheid en gelijkheid
Mensen moeten zich veilig en gerespecteerd
voelen in de interactie. Dit is noodzakelijk
om tot open en eerlijke communicatie te
komen. Iedereen mag zijn eigen visie formuleren en krijgt daar respect en eerbied voor.
De interactie geeft een platform om een
mening, visie, perspectief te verwoorden.
Er wordt geen oordeel uitgesproken, met
respect voor elkaar als basisvoorwaarde.
MODEL DAHLGREN & WHITEHEAD,
EEN SOCIAAL GEZONDHEIDSMODEL

Promotoren begeleiden en bewaken het
interactieproces en de randvoorwaarden. De
procesbegeleiders blijven neutraal en leveren
geen inhoudelijke input. Zij kunnen deelnemers wel helpen in het verwoorden.

Dit model maakt de relatie tussen het individu, zijn omgeving en gezondheid inzichtelijk.
Het individu is geplaatst in het midden en
om hem heen bevinden zich de verschillende
lagen van invloed op gezondheid. Denk hierbij aan de eigen leefstijl, invloeden vanuit de
gemeenschap, leef- en werkomstandigheden
en algemene sociaaleconomische, culturele
en omgevingsfactoren.

3. Naar een 'ingestemde waarheid'

(Interessante) bron: www.loketgezondleven.nl

2. Procesbegeleiding is cruciaal

De uiteindelijke focus ligt bij wat gemeenschappelijk is en waarover consensus ontstaat. Individuele verschillen mogen er zijn
en naast elkaar blijven bestaan en worden
niet afgewogen.
4. Interactie leidt tot actie
Als mensen op een betrokken manier interageren over zaken die hen nauw aan het
hart liggen, kunnen vanuit de groep acties
groeien. Ruimte voor spontaan leiderschap,

CREATIEF DENKEN ALS LEIDRAAD
Een constante in ons werk, is het stimuleren
van het creatief denken. Hieronder verstaan
we het komen tot andere, vernieuwende,
niet-standaard oplossingen, ideeën en
inzichten.
Het gaat om open denken. Hierbij refereren
we graag naar Kris Van den Branden,
www.duurzaamonderwijs.com, die creatief

denken als één van de cruciale sleutelcompetenties voor de 21e eeuw omschrijft.
Duurzaam onderwijs moet dus ook creatief
denken stimuleren.
Creativiteit in deze zin staat los van het
kunstige. Creatief denken kan mensen helpen om hun persoonlijke leven te verrijken,
problemen op te lossen, nieuwe dingen te
ontdekken en zich verder te ontwikkelen.
Creatief denken gaat hierbij om een vaardigheid die iedereen kan ontwikkelen indien je
er de kansen toe krijgt.
Doorheen dit ABC merk je algauw dat elke
methodiek (met uitzondering van de methodieken ‘Citroen – peer stellingenspel’ en
‘Suikerpoker’) het creatief denken stimuleert.
We doen dit onder andere door kinderen zelf
hun ideeën te laten voorstellen, kinderen
uit te nodigen te brainstormen, kinderen in
contact te brengen met experts en de rol van
journalist op te nemen, …
NIETS LOOPT 100% PERFECT

Stel je voor, je maakt de perfecte voorbereiding en draaiboek voor je workshop met de
klas. Je bent goed gestart, de kinderen zijn
enthousiast.

Het overkomt de meest ervaren vormingswerker, leerkracht of gezondheidspromotor.
De aandachtsspanne van kinderen duurt niet
zo lang en helaas is dit bij volwassenen niet
veel beter gesteld.
Staar je niet blind op je draaiboek of voorbereiding. Durf je plannen aan te passen.
Neem tijd voor wat beweging, ga naar buiten
met de kinderen en speel even haasje over,
tikkertje, … Laat de kinderen met stoepkrijt
hun lievelingsfruit tekenen op de speelplaats
of verzin iets geks op het moment zelf.
Indien je aanvoelt dat er spanningen hangen
tussen de kinderen, dan pak je dat best
eerst aan.
Maak van een kind dat voor jou storend
gedrag vertoont, je assistent of geef het een
specifieke opdracht.
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Dit is voor onszelf een belangrijke en blijvende leerschool.

Het is warm buiten, je plant een combinatie
van 2 methodieken. Na een eerste deeltje
merk je dat de kinderen hun aandacht er niet
meer bij hebben, onder elkaar beginnen te
praten, wiebelen of dansen op hun stoel.

Wees tijdens je voorbereiding steeds bewust
van de reële aandachtsspanne van kinderen.
Wissel daarom af tussen bewegen, creatieve
en meer cognitieve opdrachten.

model Dahlgren & Whitehead

Wegwijs
in dit ABC
De methodieken zijn opgedeeld volgens thema en fase. Je herkent ze aan de verschillende onderstaande symbolen. Methodieken
die aandacht hebben voor ouderparticipatie
hebben ook nog een apart symbool.
Heel wat van deze methodieken kan je losstaand inzetten zoals het ‘Citroen-peerstellingenspel’, ‘Eiererosie’ of de ‘Mindwinkelwandeling’, …

FASE

T HEM A

Ouderparticipatie

Toepasbaar op
meerdere thema’s

Mondzorg

Psychisch welzijn

Beweging

Voeding

Actie

Interactie

Deze volgorde - verkennend, interactie en
actie, biedt je tevens de mogelijkheid om
participatief met de kinderen te werken aan
een gezondheidsbeleid op school. In het
hoofdstuk ‘Hoe het allemaal begon’ lees je
hoe dit traject gestart is.

Verkennen
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Wij zijn echter overtuigd van de meerwaarde
om een langer traject aan te gaan met de
kinderen, waarbij je ook de leerkrachten,
directie, buurt en de ouders betrekt.
Gezien deze laatste een zeer belangrijke
groep is, zetten we methodieken met
ouderparticipatie in de verf.

Enkele
kritische
succesfactoren
Kritische succesfactoren zijn processen die
van belang zijn voor de mate waarin een project, organisatie of instelling succesvol is om
zijn of haar doelstellingen te realiseren.
SAMENWERKINGSVERBAND VASTLEGGEN

ENGAGEMENTSVERKLARING
•
Er wordt een langdurig engagement aangegaan. Bij ons project was dit 4 jaar, waarbij
het ene jaar voortbouwt op het volgende,
met telkens een andere focus en verdieping.
Elk schooljaar is er ruimte voor evaluatie en
bijsturing. Na de evaluatie moeten alle partijen nog steeds de meerwaarde zien van
het project.
•
De school of de organisatie is bereid om in
de 2e helft van het project, na te denken over
het vormgeven van een gezondheidsbeleid
op school. Dit gezondheidsbeleid wordt mee
ontwikkeld met de input van het project.

TIJDSINVESTERING
•
Voldoende tijd is essentieel, niet enkel
om het project vorm te geven maar ook
om ideeën gedurende het project te laten
groeien. Het kan interessant zijn om tijdens
elk schooljaar een bepaalde periode af te
bakenen, bijvoorbeeld een trimester, of een
periode tussen 2 schoolvakanties. In dit
tijdsbestek wordt er dan intens gewerkt met
de leerlingen.
•
De begeleider van het project (in dit voorbeeld de gezondheidspromotoren van het
wijkgezondheidscentrum) maken gedurende
een periode van minimum 2 maanden per
schooljaar voldoende tijd vrij om het project in goede banen te leiden. Tijd tussen de
verschillende sessies is essentieel om een
project op maat te maken van de (klas)groep.
De verschillende sessies liggen namelijk qua
inhoud en methodiek niet allemaal op voorhand vast.
EXPERTISE
•
Begeleiders hebben expertise in het werken
met kwetsbare groepen met diverse culturele achtergronden.
•
Begeleiders beschikken over voldoende achtergrondkennis met betrekking tot
methodieken, gezondheid, opmaken beleidsplan, projectmatig werken, maatschappelijk
kwetsbare groepen en groepsdynamische
processen.
•
Begeleiders hebben een netwerk in de buurt
van de schoolomgeving waar ze beroep op
kunnen doen en waar mee kan worden samengewerkt.
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•
Klinkt logisch, maar is dit niet altijd. Het is
van belang om op voorhand de samenwerking en ieders rol hierin te benoemen.
•
Samenwerkende partners kennen elkaar en
er is een wederzijds vertrouwen. Dit is van
belang gezien het proces primeert.
•
Er is een aanspreekpersoon aanwezig op de
school of in de organisatie, dit kan bijvoorbeeld een brugfiguur zijn.
•
Directie, leerkrachten, begeleiders, ... zijn
gekend en op de hoogte van het project.
•
Ga op zoek naar partners of organisaties
uit de buurt waarmee kan samengewerkt
worden.

•
De leerkrachten of begeleiders engageren
zich om actief mee te werken aan het
project, ook bij de evaluatie.
•
Het is een meerwaarde dat de thema’s ook
buiten het project aan bod komen.

Methodieken
ABC

13

Afbeeldingen
(als ijsbreker)

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden,
een cliché dat behoorlijk wat waarheid bevat.
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Het gebruik van afbeeldingen is een heel
dankbare methodiek voor een kennismaking
of om elkaar op een andere manier te leren
kennen. De methodiek kan ook ingezet
worden bij een groep die elkaar al langer
kent en is uitermate geschikt als opener
in het werken met kinderen aan het thema
psychisch welzijn.

ZO GA JE TE WERK

Voor je aan deze oefening
begint, is het belangrijk
om enkele afspraken te
maken.
Enkele voorbeelden zijn:
•
We laten elkaar
uitspreken.
•
Wat gezegd wordt in de
groep, blijft in de groep.
•
We hebben respect voor
ieders mening.
Na een introductie waarin je vertelt wat je gaat
doen met de kinderen,
leg je de foto’s open op
tafel. Vraag de kinderen
een foto uit te kiezen
die iets meer over hen
zelf vertelt.
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Knip een 50-tal foto’s
uit kranten, tijdschriften,
folders, ... of zoek de
foto’s online. Dit kunnen
bijvoorbeeld foto’s zijn
van spelende kinderen,
natuurlandschappen,
huizen, sport, gamen
en andere foto’s of tekeningen die kunnen aansluiten bij de leefwereld
van kinderen.

In een traject rond goed
voelen beperk je de
groepsgrootte best tot
een tiental kinderen. Je
kunt de kinderen ook
vragen een foto uit te
kiezen van iets dat hen
helpt wanneer ze zich
even niet goed voelen,
met andere woorden dat
peilt naar hun copingmechanismen.
Onze ervaring leert dat
je deze 2 rondes best
gescheiden houdt. Eerst
een foto dat iets meer
zegt over jezelf, vervolgens een foto die iets
meer zegt over je
copingmechanismen.
Als begeleider neem je
zelf ook een foto en vertel je iets over jezelf. Dit
is handig als voorbeeld
voor de anderen, maar
ook belangrijk voor het
groepsdynamisch proces:
als je iets over jezelf
vertelt, zien de anderen
je meer als een deel van
de groep en niet enkel
als begeleider.

TIJD

DOEL
Kinderen leren elkaar
beter en op een andere
manier kennen.
Kinderen spreken samen
over copingmechanismen,
leren van elkaar en inspireren elkaar.
Kinderen zijn zich bewust
dat ook niet goed voelen
deel uitmaakt van het
leven en dat er steeds
iets of iemand kan zijn
die ons er bovenop helpt.

MATERIAAL
50-tal foto’s, een plaats
waar iedereen zich comfortabel voelt. Dit kan
aan tafel zijn of op de
grond met bijv. kussens.

Het bij elkaar zoeken van
de foto’s neemt wel even
tijd in beslag. Eénmaal je
de foto’s bij elkaar hebt
verzameld, kun je ze natuurlijk steeds opnieuw
gebruiken.
De oefening zelf hangt
af van de grootte van
de groep, de begeleider,
de sfeer en het aantal
vragen.

TIPS & INSPIRATIE
De afbeeldingenmethodiek is ook heel
erg bruikbaar bij volwassenen.
In het werken met kinderen rond goed voelen
raden we sterk aan deze
methodiek te combineren
met ‘Leef je in’ en ‘(goed
gevoel) Boom’.

(goed gevoel)

Boom

De ‘Goed-gevoelboom’ is een grafische
voorstelling en metafoor voor wat kinderen
uit een klasgroep energie geeft en welke
hulpbronnen zij hanteren of kunnen hanteren
wanneer ze zich niet goed voelen.
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Hiervoor wordt aan de hand van 2
groepsgesprekken het centraal thema
goed voelen besproken.
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MATERIA AL
ZO GA JE TE WERK
In het 1 gesprek peil je
naar wat de kinderen een
goed gevoel geeft, maak
hiervoor gebruik van de
afbeeldingenmethodiek:
wat geeft hun energie,
een goed gevoel en ook:
wat helpt hen wanneer
ze zich niet goed voelen?
Als begeleider noteer je
dit op een grote flap met
alcoholstift.

Blanco poster en
alcoholstiften.

e

Dit verwerk je tussen de
2 sessies in een grote
tekening van een boom.
In de wortels schrijf je
alles wat de kinderen
een goed gevoel geeft,
dat doet hen groeien en
maakt hen stevig. De
stam stelt hen zelf voor,
de takken en de bladeren
zijn personen, organisaties die hen (kunnen)
helpen als ze het moeilijk
hebben.

Deze boom wordt in de
2e sessie voorgesteld en
toegelicht. De tweede
sessie kun je koppelen
aan de methodiek
‘Leef je in’.

DOEL
Kinderen kunnen benoemen wat hen een goed
gevoel geeft en wat hen
helpt als ze zich niet
goed voelen (copingmechanismen kennen en
hanteren), hierbij leren ze
van elkaar.
Kinderen zien in dat er
mensen en organisaties
zijn die hen kunnen helpen, indien dit nodig is.
Bovendien leren ze
dat praten helpt.

Bij de 2e sessie heb je de
boom mee op een grote
poster. Je zorgt ook voor
de mogelijkheid te projecteren om de websites
van organisaties te tonen
waar de kinderen terecht
kunnen. Denk bijvoorbeeld aan NOKNOK, CLB,
AWEL, TEJO, eerstelijnspsycholoog in de wijk, …

TIJD
Deze methodiek vergt
een matige tijdsinvestering. Voornamelijk
tussen de twee sessies
moet er ruimte voorzien
worden om de boom te
maken, eventueel de casussen van de methodiek
‘Leef je in’ op maat te
maken van de gesprekken van de 1e sessie.

Deze oefening kan je
best doen met een niet
te grote groep (max. 10).
Met een grotere groep
voer je hem indien
mogelijk 2 keer uit.

TIPS & INSPIR ATIE
Het is heel belangrijk om
op voorhand afspraken
te maken met de groep
zoals ook vermeld in de
methodiek ‘Afbeeldingen
als ijsbreker’.
Het kan waardevol zijn
om een vaste begeleider
te laten aansluiten bij de
groep (leerkracht).
Wie weet kan je aansluitend een bezoek brengen
aan 1 van de organisaties?

Citroen - peer
stellingenspel
Het ‘Citroen - peer stellingenspel’ is een
spel waarbij de begeleider een 15-tal
stellingen voorlegt over gezonde voeding aan
een groepje kinderen.
Geloven de kinderen dat de stelling klopt?
Dan lopen ze zo snel mogelijk naar de peer.
De kinderen die denken dat de stelling vals is,
lopen zo snel mogelijk naar de citroen.
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Na elke stelling komen de kinderen terug naar
het midden. De begeleider licht het juiste
antwoord toe.

* Het antwoord en andere stellingsvoorbeelden op p. 68
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citroen - peer stelling

waar of vals

Als je een bruine koe melkt
dan krijg je chocomelk.*

DOEL
Het citroen-peer stellingenspel is ideaal te
spelen met kinderen bij
aanvang van een traject
rond gezonde voeding.
Begeleiders krijgen zicht
op de basiskennis die de
kinderen hebben rond
het thema gezonde en
evenwichtige voeding.
De kinderen verwerven
ook kennis over gezonde
voeding.

MATERIA AL
Stoepkrijt om op een
speelplaats een citroen
en peer aan te brengen.

TIJD

Indien je niet over een
speelplaats beschikt kun
je het ook in een zaaltje
spelen met een foto of
tekening die je afprint
van de citroen en peer.

Stellingen zoeken op
het niveau van je groep
vergt niet veel tijd. Het
tekenen van de citroen
en peer kan je gemakkelijk op het moment zelf
doen.

Fiche met de vraagjes en
het juiste antwoord erbij.

Reken op 30 minuten voor
het spelen van dit spel.

TIPS & INSPIR ATIE
Pas de moeilijkheidsgraad van je vragen aan
op basis van de leeftijd
van de kinderen.
In bijlage 1 op p. 68 kan
je voorbeelden vinden
van enkele stellingen.

Dagboek
Het ‘Dagboek’ is een manier om een thema op
verschillende momenten te laten terugkomen
en zo te verduurzamen. Het dagboek fungeert
als het ware als een heen en weer boekje
dat helemaal van het kind is. Het is ideaal te
combineren met een andere werkvorm.
Elk kind van de groep krijgt een persoonlijk
boekje. Hierin staan al enkele opdrachten,
vraagjes, versjes, … Deze kunnen ze na het
groepsmoment op school of thuis invullen.
De meeste bladzijden zijn echter blanco gelaten.

20

In het dagboekje betrek je ook het gezin door
bijv. mini-interview-opdrachten te integreren.
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TIPS & INSPIRATIE
In discount winkels zijn
blancoboekjes met harde
kaft te vinden voor een
voordelige prijs.
Je kan ook met recupmateriaal aan de slag en
oude boeken gebruiken
waar je dan blanco papier
in kleeft.

DOEL
Kinderen hebben ook
thuis de mogelijkheid
om te reflecteren over
het thema, en kunnen
hun creativiteit botvieren aan de hand van de
opdrachten, vragen, …
die in het boekje staan.
Het versterken en vergroten van gezinsbetrokkenheid bij het thema waar in
de klas mee aan de slag
wordt gegaan.
Deze werkvorm laat je
als begeleider toe om het
thema levendig te houden
buiten de projecttijd.

MATERIAAL
Blancoboekjes zonder
lijntjes, klein formaat.

TIJD
De tijdsinvestering is
beperkt. Het is van belang
om regelmatig terug te
grijpen naar het boekje
en ook tussendoor even
ter handen te nemen, een
nieuw opdrachtje in te
schrijven, …

Indien je dagboek dik
genoeg is, kan je een
geheime ‘holte’ maken
door met een breekmes
een vorm te snijden in het
achterste deel van het
boek. Dit is zeer interessant indien het thema
gaat over psychisch
welzijn.
Personaliseer het boekje
samen. Op de eerste
bladzijde kan je een foto
kleven, een zelfportret
laten tekenen, lievelingseten, …

Enkele voorbeelden m.b.t.
het thema voeding:
•
Teken alles wat je deze
dag gegeten hebt.
•
Wat zie je als je naar de
winkel gaat?
•
Neem een mondafdruk
van een vuile mond.
•
Een verpakking in het
boekje kleven, een interview met een familielid,
…
Enkele voorbeelden m.b.t.
psychisch welzijn:
•
Vandaag voelde ik me …
•
Vraag aan 2 familieleden
wat hen een goed gevoel
geeft en teken het.
•
Teken 3 zaken die jou
hebben geholpen toen je
je verdrietig voelde.

Eiererosie
Wanneer je een traject aangaat met thema
gezonde voeding is het een meerwaarde dit te
koppelen aan een workshop rond mondzorg.
Heel wat problemen in de mond zijn namelijk
rechtstreeks gerelateerd aan voeding.
De methodiek ‘Eiererosie’ in combinatie met
de methodiek ‘Suikerpoker’ zijn hier heel
geschikt voor.
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‘Eiererosie’ is een methodiek waarbij je aan
de hand van gekookte eitjes aantoont wat de
invloed van het zuur is op je gebit. Het zuur
dat in heel wat drankjes als limonade maar
bijvoorbeeld ook in fruitsap zit, zorgt voor
erosie van de tanden. Dit is een steeds meer
voorkomend probleem waarbij ook tandartsen
aan de alarmbel trekken.

ZO GA JE TE WERK
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De eitjes kook je reeds
enkele dagen op voorhand
en leg je in 6 verschillende dranken. Cola,
limonade, fruitsap, melk,
water, …
Deze eitjes neem je mee
in potjes.
Leg de eitjes op een tafel
en vraag de kinderen om
er rond te komen staan.
De eitjes worden doorgegeven. Als begeleider
vraag je wat het is en in
welke drank het eitje ligt.
Je kan ook de volgende
vragen stellen aan de
kinderen:
•
Wat is er met deze eitjes
gebeurd?
•
Heeft iemand een idee
hoe dit komt?
•
Wat gebeurt er met
onze tanden denk je als
we deze dranken vaak
drinken?
Hier kun je de moeilijke
term tanderosie meegeven. Waarbij je uitlegt
dat met onze tanden net
hetzelfde gebeurt als
wat er gebeurde met de
eierschaal.

MATERIA AL

DOEL
Kinderen zijn zich bewust
van de invloed van frisdranken op hun tanden.
Ze maken kennis met de
term tanderosie en zien
het drinken van water als
de meest gezonde keuze.

TIJD
Het voorbereiden van
de sessie neemt wel
wat tijd in, voornamelijk
het verzamelen van het
materiaal.
De duur van de sessie
in combinatie met de
methodiek suikerpoker
neemt ± 1 uur in beslag.

6 gekookte eitjes,
6 glazen, 6 goed
afsluitende potjes,
6 verschillende drankjes
(limonade, appelsap,
water, cola, melk,
energiedrankjes, …)

TIPS & INSPIR ATIE
Je kunt de sessie eiererosie inleiden aan de
hand van een verhaal
waarbij jezelf of een
fictief figuur net naar de
tandarts is geweest.
Aan de hand van een
reuzengebit kun je een
paar kinderen vragen
naar voren te komen en
te tonen hoe je je tanden
goed kunt poetsen,
benoem hierbij wat je
juist moet doen.

Aan het einde van de
workshop is het leuk
een mondzorgsetje
(tandenborstel en tandpasta) met elk kind mee
te geven.
Wanneer je een langer
traject met de kinderen
aflegt, is het fijn dat de
kinderen zelf de gekookte eitjes in de potjes
met de drankjes steken.
Neem als teaser de eitjes
mee naar de klas of de
groep en vraag de kinderen de eitjes in potjes te
stoppen. Vertel hen nog
niet waarom ze dit doen
of wat er zal gebeuren
met de eitjes. Het maakt
de kinderen razend
nieuwsgierig. Doe dit 3 à
4 dagen op voorhand.

Filosoferen
met kinderen
Wie filosofeert met kinderen staat ervan
versteld hoe open en creatief kinderen
kunnen denken.
‘Filosoferen met kinderen’ is een manier
om een thema op een andere, open, niet
bekritiserende manier aan te pakken.
Bij filosoferen bestaat er geen juist of
fout antwoord.

24

Heel dankbaar om een filosofiesessie in te
zetten, is het starten vanuit een gedicht of
verhaal. Belangrijk hierbij is dat de kinderen
zich kunnen herkennen in het verhaal of
gedicht.

ZO GA JE TE WERK
Wanneer je gaat
filosoferen met kinderen
is het aangeraden op een
rustig plekje in een kring
te gaan zitten.

Bereid enkele vraagjes
voor, maar ga vooral
in op wat de kinderen
inbrengen. Formuleer je
nieuwe vragen op basis
van wat de kinderen
inbrengen.
Enkele voorbeelden:
•
Stel dat je in de toekomst niet meer hoefde
te eten, zou je iets missen? Wat zou je
het meest missen?
•
Wat is dat dan, een echte
vriend?
•
Hoe kun je vriendschap
voelen?
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Een eerste vraag die je
na het lezen van het verhaal of gedicht stelt kan
dan zijn:
•
Wie herkent zich in
het verhaal?
•
Wie heeft zich ook wel
eens zo gevoeld zoals
de naam van het personage in het verhaal of
gedicht?

DOEL
Kinderen gaan in interactie over een gezondheidsgerelateerd thema
als voeding, goed voelen,
vriendschap.

TIPS & INSPIR ATIE

Kinderen leren rond
bepaalde thema’s hun
ideeën te verwoorden.
Kinderen worden aangezet tot denken op een
andere, niet voor de
hand liggende manier en
leren dat er verschillende
antwoorden kunnen zijn
op 1 vraag.
Kinderen leren luisteren
naar elkaar en denken na
over abstractere thema’s.
Kinderen kunnen een
mening vormen rond een
bepaald thema en leren
dat niet alles zo zwartwit is.

De Nederlandse website
filosovaardig.nl is heel
inspirerend.

MATERIA AL
Verhaal of gedicht.

TIJD
Filosoferen met kinderen
vraagt relatief weinig
voorbereiding.
Reken op een 30 à 40
minuten voor het filosoferen met de kinderen.

Enkele boekentips:
•
‘De reis van vos’
Dashka Slater (Leopold)
thema vriendschap
•
‘De hemel volgens Anna’
Stian Hole (Clavis)
thema afscheid en rouw
•
‘Kikker en de vreemdeling’
Max Velthuijs (Leopold)
thema anders zijn en
racisme (reeds bruikbaar
vanaf 6 jaar)

Ganzenspeltijdslijn
Wanneer je in een traject met kinderen aan
een bepaald thema werkt, dan is het belangrijk
om het overzicht te behouden: waarmee zijn
we gestart, waar staan we nu en wat is ons
einddoel? Welke uitdagingen kwamen we tegen
op ons parcours?
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Het helpt om dit visueel voor te stellen.
Een manier hiervoor is een ‘Ganzenspeltijdslijn’.
De kinderen genieten ervan om dit te spelen,
maar evenzeer om dit samen met een
begeleider in elkaar te knutselen.
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TIJD

ZO GA JE TE WERK
Teken een ganzenbord
opstelling over.
Print op voorhand foto’s
af van workshops of activiteiten, die je reeds met
de kinderen ondernam.
Neem bijvoorbeeld ook
bij elke workshop of sessie enkele polaroidfoto’s
van de kinderen of laat
de kinderen zelf foto’s
nemen. Deze foto’s kun
je opnemen in de verschillende vakjes. Zorg
ervoor dat deze foto’s
passen in de grootte van
je getekende vakjes.
Als begeleider kun je op
voorhand reeds aanduiden welke workshop
terugkomt in welk vakje.

Steek voldoende opdrachtjes in het ganzenbord, bijvoorbeeld:
•
Vakje 34: vanaf nu op
school enkel gezonde
tussendoortjes → ga 4
vakjes vooruit.
•
Vakje 28: sla een beurt
over.
Je kunt elke leerling een
vakje geven die onder zijn
of haar verantwoordelijkheid valt. Deze kleuren
en versieren de kinderen
zelf in. In het laatste
vakje verwerk je de
hoofddoelstelling van het
gezondheidstraject.
Voorbeeld van laatste
vakje:
•
Een pestvrije school
•
Een gezonde school

Voor het spelen van het
spel kun je best 1 lesuur
uitrekenen.

DOEL
Kinderen begrijpen dat
een bepaalde actie of
workshop deel uitmaakt
van een groter geheel.
Ze zien het overzicht in
de veelheid van acties en
determinanten met
betrekking tot een
gezondheidsthema.

MATERIA AL
Groot bord, een stuk
karton of stevig papier,
stiften, kleurpotloden,
foto’s van voorbije activiteiten, gekleurd papier,
alcoholstiften, scharen
en lijm.
Pionnetjes en dobbelstenen.

Het ontwikkelen van het
spel neemt gauw enkele
uren in beslag (tenzij je
zelf al aan het knutselen
gaat).

TIPS & INSPIR ATIE
Een ‘Ganzenspeltijdslijn’
is minder makkelijk te
ontwikkelen aan de start
van een project. Uiteraard zijn er nog heel wat
andere mogelijkheden
van tijdslijnen. Wanneer
je werkt aan de determinanten van gezondheid,
kan je bijvoorbeeld ook
een ‘Regenboogposter’
gebruiken.
De ‘Ganzenspeltijdslijn’
kun je tevens inzetten
om kinderen het project
voor te laten stellen aan
een groep.

Heldenbrainstorm
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De ‘Heldenbrainstorm’ is een typische
brainstormoefening op kinderniveau.
Wanneer kinderen zich verplaatsen in het
hoofd van een held, starten ze met een heel
breed denkkader eigen aan een brainstorm.
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ZO GA JE TE WERK
De begeleider introduceert het thema. Hij kan
dit doen aan de hand van
een introductieverhaal,
filmpje of ander beeldmateriaal om zich in de
leefwereld van de held te
verplaatsen.
Vervolgens start de
brainstormoefening:
‘Stel dat jij … was, wat
zou jij dan doen?’
Het is van belang om voldoende lang stil te staan
bij de vele mogelijkheden
zonder beperkingen op
te leggen (randvoorwaarden, haalbaarheid …) en
te benadrukken dat alle
ideeën goed zijn.
Het is handig om de
ideeën te visualiseren,
samen te leggen en vervolgens te groeperen.
Pas na deze brede
denkoefening worden
toetsstenen in functie
van haalbaarheid bovengehaald.

MATERIA AL

DOEL
Kinderen leren aan de
hand van deze oefening
op een andere manier
denken en bedenken
zelf wat er al dan niet
mogelijk is. Door op
deze manier aan de slag
te gaan, leren kinderen
zelf ideeën af te toetsen
aan de haalbaarheid.
Het creatieve proces
staat voorop. Een mooie
methodiek om ‘out of the
box’ te leren denken en
alternatieve ideeën op de
voorgrond te plaatsen.

Papier, kleurtjes, stiften.

TIPS & INSPIR ATIE

Introductieverhaal om
zich in de leefwereld van
de held te verplaatsen.

Je kan de held laten leven doorheen het traject
en niet enkel bij deze
oefening. Een fictieve
figuur gebruiken in een
project met kinderen is
heel dankbaar: deze held
kan een brief schrijven
aan de groep, de held
kan symbool staan voor
het project, …

Eventueel beeldmateriaal
om de held levendig te
maken.

TIJD
Een heldenbrainstorm
vergt weinig voorbereidingstijd. Het is belangrijk om de tijd te bewaken. Indien de ideeën
getekend worden, voorzie
dan voldoende tijd.

Het is handig om in kleinere groepjes te werken
en een moderator aan te
duiden om het groepsdynamisch proces te
bewaken.

Ik deel wat ik eet
Hier staat multimedia centraal. Via een digitaal
kanaal (Whatsapp, mail, Facebook, …) delen
de kinderen wat ze eten met de klasgroep. Het
doet kinderen stilstaan wat, hoeveel, wanneer
en met wie ze eten.
Eens ze terug in de groep samenkomen,
kan de begeleider een gesprek initiëren met
als inspiratie het gedeelde materiaal. Als
begeleider stel je dus best enkele vragen op
voorhand op. De focus kan liggen op de variatie
in het eten, het sociale en culturele gebeuren
van eten, de porties, …
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Je kan deze werkmethode aanpassen aan
het thema. ‘Ik deel wat ik denk’, ‘Ik deel mijn
vrijetijdsactiviteiten’, …
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DOEL
Kinderen staan stil bij
wat ze eten en hoe ze dit
beleven. Door dit te delen, leren ze van elkaar.
Het thema dat je in de
groep besprak, laat je op
deze manier leven in de
thuiscontext.

TIPS & INSPIR ATIE
Het thema leeft best
al in de groep, alvorens
deze opdracht uit te
voeren gezien er een
engagement van hen
gevraagd wordt.

MATERIA AL
Het is belangrijk om op
voorhand na te gaan wie
er thuis beschikt over
een smartphone, tablet
of laptop. Indien dit niet
het geval is, kan je zelf
voor dit materiaal zorgen.
Indien dit niet haalbaar
is of te confronterend
voor de kinderen die
niet beschikken over
dit materiaal, kan deze
methodiek geïntegreerd
worden in het ‘Dagboek’.
Dan kan je kinderen laten
schrijven of tekenen wat
ze eten.

TIJD
Deze methode vergt
voornamelijk een engagement van de kinderen,
gezien dit een opdracht
is die ze in de thuiscontext uitvoeren. De
tijdsinvestering is hierdoor beperkt. Bereid het
groepsgesprek goed voor
en denk na hoe je dit
gesprek in goede banen
kan leiden door enkele
vragen voor te bereiden.

Je kan deze opdracht
over een langere periode
laten lopen. Let wel, dit
is een gevoelige oefening,
er heerst best een vertrouwen gezien dit over
intieme zaken gaat, het
geeft namelijk een inkijk
in iemand zijn of haar
privacy.
Het is belangrijk om de
ouders te informeren
en te betrekken in deze
activiteit. Houd er als
begeleider rekening mee
dat er niet in ieder gezin
gekookt wordt.

Noot: deze methodiek is
er één die de kinderen
zelf voorstelden na een
brainstorm.
Er zijn kunstenaars
die onze voeding als
inspiratiebron zien.
Zo heb je bijvoorbeeld
Itamar Gilboa die alles
wat hij in 1 jaar gegeten
en gedronken heeft in
een kunstwerk heeft
verwerkt. Nieuwsgierig?
Googelen maar! Bekijk dit
met de kinderen en ga
vervolgens zelf creatief
aan de slag.

Journalisten
on air
Kinderen leren vragen formuleren en stellen
aan een expert. Ze denken op voorhand in
groepjes na over de vragen waarop de expert
een antwoord kan bieden. De medeleerlingen
nemen het interview op.
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Ervaring leert dat deze informatie lang blijft
hangen bij kinderen. Niet enkel het gesprek,
ook de locatie waarin de leerlingen ontvangen
worden, bepaalt de ervaring.
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ZO GA JE TE WERK
Voorbeeld:
De kinderen gaan op bezoek bij een arts of een
andere zorgverstrekker.
Bij de arts worden vragen
gesteld over gezondheid.
Indien mogelijk wordt er
op voorhand afgesproken met de arts over
welk thema de kinderen
vragen zullen stellen. De
arts kan beeldmateriaal gebruiken om meer
uitleg te geven over het
onderwerp.
Kinderen bereiden de
vragen die ze gaan stellen, in groepjes voor.
Een goede voorbereiding
bij de kinderen is vereist:
de vragen op voorhand
aan een volwassene
stellen, is een mooie
oefening. Op deze manier
zijn de ouders al op de
hoogte van het project.

TIJD

DOEL
Je kunt best op voorhand
de verwachtingen met de
expert doornemen.
Het is een meerwaarde
om de kinderen hun ervaring en de antwoorden
die ze verkregen hebben,
terug te laten koppelen
aan de groep, al dan niet
met beeldmateriaal.
Dit kan dan gedeeld
worden met de ouders,
andere leerlingen en
leerkrachten …
Het kan mondeling, maar
ook schriftelijk in een artikel of aan de hand van
een fotoreportage.

Het doel van ‘Journalisten on air’ is het verhogen van kennis door in
dialoog te gaan met een
expert.
De terugkoppeling na
de activiteit leert hen
informatie te verwerken
en zelf opnieuw te delen
met anderen.

MATERIA AL
Vragen voor de expert,
eventueel beeldmateriaal
voor de expert, camera
of smartphone (voor zowel beeld als geluid).

Deze methodiek vraagt
een gemiddelde tijdsinvestering.
Houd rekening met de
tijd om zich te verplaatsen tot de expert.

TIPS & INSPIR ATIE
Wie weet is er wel een
school- of wijkkrantje
waarin ze hun artikel
kunnen publiceren?
Wil je het creatief inkleden? Dan kan je zelf een
microfoon of een camera
in elkaar laten knutselen
ter voorbereiding.
Het is fijn om een klein
bedankje mee te nemen
voor de expert.

Krijtbrainstorm
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Brainstormen kan op veel manieren,
maar is niet altijd even gemakkelijk. We zijn
niet meer gewoon om ‘out of the box’ te
denken. Kinderen zijn hier soms beter
in dan volwassenen.
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ZO GA JE TE WERK
Zelf haalden we onze
inspiratie op
www.demos.be.
Als je met een groep wil
brainstormen, zijn dit
enkele gouden regels:
•
Stel je oordeel uit
Alle ideeën zijn goed,
worden aanvaard en
opgeschreven.
•
Focus op kwantiteit
Streef naar zoveel
mogelijk ideeën.
•
Freewheel
Spring gerust van het ene
idee op het andere.
•
Hitchhike
Lift mee op andermans
ideeën.
Doorheen onze trajecten
met kinderen hebben
we meermaals gebrainstormd. In dit voorbeeld
gebruiken we deze methodiek om tot 1 naam te
komen voor de klasgroep,
namelijk ‘X-pertengroep’.

Teken op voorhand
enkele cirkels op de
speelplaats in stoepkrijt
waar je het alfabet van
A tot Z noteert.
Neem voldoende tijd om
het thema goed in te
leiden met heel de groep.
Wat is de bedoeling van
deze brainstorm en wat
is dat dan juist, brainstormen?
Ga aan de slag in kleinere groepen en laat de
kinderen plaatsnemen bij
één van de cirkels.

DOEL

Laat de kinderen nu
namen verzinnen bij elke
letter van het alfabet.

Op een participatieve
wijze tot 1 idee of naam
komen met een groep.

Op het einde van de
brainstorm kan er al een
eerste selectie gebeuren
van de beste ideeën. Dit
doe je best op individuele
basis. Bijvoorbeeld: elk
kind mag 5 streepjes zetten of bolletjes kleuren
achter de voor hem of
haar strafste ideeën.

TIPS & INSPIR ATIE

MATERIA AL
Krijt en een harde
ondergrond (buiten)

TIJD
Reken op ± 45 minuten.

Als de kinderen in groepjes aan de slag gaan,
begeleid je hen tijdens
het brainstormen.
Het is handig om enkele
groepsleden een taakje
te geven: brainstormleider, de krijtschrijver,
de knopendoorhakker,
degene die de ideeën aan
de groep vertelt.
Hoe meer ideeën, hoe
beter. Alles is goed!

Leef je in

(in een leeftijdsgenootje)
Het inleven in een leeftijdsgenootje is een
methodiek die erg geschikt is als je rond het
thema goed voelen (thuis, op school of in
de buurt) werkt.
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Kies voor een aantal casussen met verhalen
van kinderen die nauw aansluiten bij de
leefwereld en leeftijd van de kinderen.

* Lees deze en andere voorbeeldcasussen verder op p. 68

ZO GA JE TE WERK
Print de casussen uit en
leg ze omgekeerd op een
tafel.
Het is noodzakelijk om
op voorhand afspraken
te maken: elkaar laten
uitspreken, alles wat
gezegd wordt, blijft in
de groep, …

DOEL

Laat een kind een casus
kiezen en voorlezen.
Zie bijlage 2 op p. 68
voor enkele voorbeeldcasussen.

Kinderen denken samen
na over mogelijke oplossingen.

Bespreek de casus met
de kinderen aan de hand
van volgende vragen.
•
Herkennen jullie deze
situatie?
•
Hoe zou jij je voelen in
deze situatie?
•
Wat zou jij doen in deze
situatie?
•
Wie zou je kunnen
helpen?
•
Wat zou je beter kunnen
doen voelen in deze
situatie?

Kinderen herkennen zich
in het verhaal van andere
kinderen en leren reflecteren.

Kinderen zijn zich ervan
bewust dat ze er niet
alleen voor staan en dat
er steeds iemand is die
kan luisteren.
De mogelijkheid bieden
aan kinderen om hun
verhaal te delen met
leeftijdsgenoten.

TIJD
Reken ruim 45 minuten
voor het bespreken van
de casussen.

MATERIA AL
Geprinte casussen.

TIPS & INSPIR ATIE
Tip 1
Een klasgroep van 20 of
meer kinderen kan te
bedreigend zijn om deze
gesprekken te voeren.
Splits indien mogelijk de
klas in twee groepen en
laat een tweede groep
een andere activiteit
doen. Wissel daarna af
met de andere groep.
Een sessie mindfulness
of yoga zorgt voor een
ideale afwisseling.
Tip 2
Combineer deze methodiek met de (goed
gevoel) boommethodiek.
Het is een meerwaarde
wanneer kinderen visueel
kunnen zien wat en wie
hen allemaal kan helpen
en wat hen ook energie
kan geven.

Tip 3
Indien er voldoende vertrouwen is onder de kinderen naar de leerkracht
of de begeleider toe, dan
is het een meerwaarde
dat deze aanwezig is tijdens het gesprek. Zo kan
deze zaken die naar boven komen, achteraf mee
opvolgen. De begeleider
leert de kinderen op een
andere manier kennen.
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Nora en Fatma zijn al sinds
het tweede leerjaar beste
vriendinnen, ze komen vaak
bij elkaar spelen. Nora en
Fatma dragen zelfs een
ketting met ‘BFF’.
Maar ... *

Mindwinkelwandeling
Kinderen luisteren met gesloten ogen
naar een kortverhaal dat de begeleider
voorleest. Het verhaal gaat over een bezoek
aan een supermarkt. Een jongetje wordt
geconfronteerd met alle verleidingen.
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Na het verhaal volgt een groepsgesprek
waarbij de begeleider peilt naar de ervaringen
van de kinderen. De begeleider geeft duiding
bij de marketingtrucs en geeft aan hoe
moeilijk het soms kan zijn om aan alle
verleidingen te weerstaan.
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TIPS & INSPIR ATIE
Deze methode is goed
te combineren met de
oefening ‘Verpakkingen
pimpen’.

DOEL
Kinderen ondervinden
hoe moeilijk het kan zijn
om gezonde keuzes te
maken. Ze krijgen inzicht
in de strategieën van de
winkels en producenten
om ons veel en ongezonde voeding te laten
kopen.

TIJD

MATERIA AL
Marketingtrucs,
verhaal.

Naast het verhaal neerschrijven, vereist de
‘Mindwinkelwandeling’
een beperkte tijdsinvestering gezien je geen
verplaatsing naar de
winkel maakt.

Laat de kinderen zelf
vertellen welke trucjes
zij gebruiken om mama
en papa te overtuigen
iets te kopen.
Door de focus te leggen
op het auditieve (ogen
worden gesloten), is het
mogelijk om een bepaalde sfeer te creëren met
voldoende concentratie.

Narcis versus
melkmeisje

(opkomen voor jezelf kun je leren)
‘Narcis versus melkmeisje’ is een methodiek
waarbij kinderen aan de hand van rollenspelen
met handpopjes op een positieve manier leren
reageren op kwetsende boodschappen.
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De mosterd voor deze methodiek haalden
we bij Brooks Gibbs, psycholoog, jongeren
veerkrachttrainer en tevens auteur van
‘Rethink bullying’.

* Lees verder op p. 69

Brooks focust zich op
het emotioneel veerkrachtiger maken van de
gepeste.
De methodiek is geschikt
voor de leeftijd 10+.

ZO GA JE TE WERK
Voor je van start gaat,
is het belangrijk zicht
te krijgen op mogelijke
gevoeligheden in de
groep. Een gesprek met
de vaste begeleider van
de groep kan een eerste
stap zijn. Sterker is het
nog wanneer je deze
methodiek inzet in een
traject met de kinderen
rond goed voelen. Aan
deze methodiek lieten
wij o.a. ‘Afbeeldingen’,
‘Leef je in, in een leeftijdsgenootje’ en ‘(goed
gevoel)Boom’ aan vooraf
gaan. Leven er bepaalde
spanningen in de groep
omwille van pesterijen?
Je kan de methodiek ook
toepassen in kleinere
groepjes.

Bekijk met de kinderen
het filmpje ‘How to
stop a bully’ van Brooks
Gibbs. Dit vind je op Youtube met Nederlandse
ondertiteling, maar ook
op de website
www.brooksgibbs.com.
Het filmpje bestaat uit 2
delen. In deel 1 probeert
Brooks in te gaan tegen
de pesterijen van het
meisje, maar delft het
onderspit. In deel 2 doorbreekt hij de machtsverhouding en past hij
zijn gouden regels toe.
Bij lagereschoolkinderen
kun je het filmpje best
stopzetten na deel 1 en
hen de vragen stellen:
•
Hoe denk je dat het
meisje zich voelt?
•
Hoe denk je dat de
jongen zich voelt?
•
Hoe zou jij reageren
wanneer je deze lelijke
woorden te horen krijgt?
Speel samen met een
andere begeleider enkele
gelijkaardige scènes na
met handpopjes ‘Narcis
en melkmeisje’. Met in
het eerste deel hoe je
normaal zou reageren en
in het tweede deel hoe
je op een positieve, niet
verwerende manier kunt
reageren.

Je bent een seut.
Wat zeg je?
Je bent een seut!
Je bent zelf een seut!!*

Kies nu telkens 2 kinderen uit en laat hen
oefenen met de handpopjes. Vraag de klas om
feedback.
Optie: laat de kinderen
aan de hand van de methodiek ‘Zotte stripverhalen’ zelf een situatie
uittekenen waarbij ze
op een positieve manier
omgaan met kwetsende
opmerkingen. Of vraag
de kinderen het filmpje
thuis nog eens te herbekijken met een ouder
en dan samen een zot
stripverhaal te maken.

DOEL
Kinderen leren op een
positieve manier op te
komen voor zichzelf bij
kwetsende opmerkingen
zonder in verweer te
gaan.
Kinderen leren nieuwe
sociale vaardigheden
aan.
Kinderen verhogen hun
emotionele veerkracht.

TIJD
Voor de uitvoering van
‘Narcis versus melkmeisje’ reken je best op
een 50 minuten.

MATERIA AL
Groot scherm om op te
projecteren, handpopjes
Narcis en melkmeisje (of
2 andere figuurtjes), lege
stripblaadjes (zie ook
methodiek ‘Zotte stripverhalen’).

TIPS & INSPIR ATIE
Moedig kinderen aan om
zeker hulp te zoeken bij
volwassenen wanneer ze
slachtoffer worden van
agressie of herhaaldelijk
pestend gedrag.
De methodiek ‘(goed gevoel) Boom’ kan je hierbij
wegwijs bieden.
Een voorbeelddialoog
vind je terug in bijlage 3
op p. 69.
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Brooks beschrijft het
pesten als dominantiegedrag. Het maken van
kwetsende opmerkingen
is hierbij een manier om
macht te verwerven.
Pesten ziet hij als een
machtsonevenwicht. Om
dit machtsonevenwicht
te verbreken, benoemt hij
twee basisregels: je niet
boos maken en de pester
behandelen alsof hij je
vriend is.

Op de koffie
bij de schepen

(of een andere beleidsmaker)
Wanneer we werken met kinderen aan
gezondheid, is het waardevol dat kinderen
inzicht krijgen in de determinanten van
gezondheid. Thema's als psychisch welzijn,
gezonde voeding, bewegen, ... plaats je zo in
een breder perspectief. Voor het werken aan
deze inzichten, kan je aan de slag met de
methodiek ‘De regenboogposter’.
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Om dit in de praktijk toe te passen, is
het zinvol om in gesprek te gaan met een
beleidsmaker.
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ZO GA JE TE WERK
Wij kozen ervoor een
bezoek te brengen aan
de schepen van onderwijs in onze stad. Deze
methodiek is handig als
je al even bezig bent met
een thema en je de bevindingen en resultaten
kenbaar wil maken aan
het beleid in participatie
met de doelgroep.
Ook wanneer de kinderen
bijkomende vragen of
ideeën hebben rond
het thema en die je als
school niet kunt oplossen of realiseren, is het
verrijkend deze methodiek toe te passen.
Dit bezoek is ideaal om
te combineren met de
methodiek ‘Journalist
on air’.

TIPS & INSPIR ATIE
MATERIA AL
DOEL
De doelgroep heeft
inzicht in de determinanten van gezondheid en
is in staat om deze zelf
over te brengen naar een
beleidsmaker.
Het project wordt in een
groter geheel geplaatst
en wordt kenbaar gemaakt aan de beleidsmaker.
De doelgroep is ervan
bewust dat problemen
complex zijn en niet op
zichzelf staan.

Contactgegevens en uitnodiging beleidsmaker.
Vragen, uitleg over het
project, visueel materiaal verzameld doorheen
het project, fototoestel,
eventueel opnamemateriaal.

TIJD
Voorzie voldoende voorbereidingstijd voorafgaand aan het bezoek.
Bezoek zelf (inclusief
verplaatsing).

Je kan de beleidsmaker
ook op je eigen school of
andere locatie uitnodigen, maar dit doet een
beetje afbreuk aan de
methodiek. Het fysiek
aanwezig zijn in een
stadhuis zorgt voor een
hele andere beleving en
indruk.
Je kan vragen of je na je
gesprek nog een rondleiding kan krijgen in het
stadhuis.
Je spreekt een duidelijke rolverdeling af: wie
wat zal voorstellen, wie
neemt de rol van journalist op, …

Post & plak
(‘wat maakt mij...?’)

Het gebruik van post-its is een bekende
methodiek om ideeën van een groep te
verzamelen en vervolgens te bespreken.
We passen deze aan, aan de leeftijd van de
deelnemers en het thema.
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Een ideale groepsgrootte voor deze methodiek
bestaat uit 12 à 15 kinderen.

ZO GA JE TE WERK
TIPS & INSPIR ATIE

Ga van start met het
maken van een gezellige
kring.

Als begeleider stel je 1 à
2 vragen (best één voor
één):
Voorbeeld 1
•
Wat maakt me blij
(op school, thuis, in
mijn buurt)?
Deze worden in stilte op
de post-its geschreven
en vervolgens in de zon
geplakt. Als begeleider
kun je ervoor kiezen om
de kinderen al dan niet
hun eigen post-its te
laten voorlezen en iets
meer te vertellen over
wat ze noteerden.
Je kan bijkomende
vragen stellen:
•
In welke uitspraken
herken je je?
•
Welke uitspraken op
post-its hebben jullie
nieuwsgierig gemaakt?

Voorbeeld 2
•
Wat maakt me
verdrietig?
Hier worden de post-its
in een wolk geplakt.
Voorzie hierna een pauze,
zodat je de post-its kan
bundelen naargelang het
thema en je je verder
kunt voorbereiden op
een vervolggesprek. Dit
gesprek is gebaseerd op
de input die de kinderen
hebben gegeven.
De laatste vraag die je
stelt om het gesprek af
te sluiten:
•
Wat helpt er jou als je
verdrietig bent?
Hier peil je naar copingmechanismen. Deze
vraag verdient voldoende
tijd en aandacht.
Bedoeling is elkaar te inspireren, door te vragen,
in te pikken op elkaars
verhaal, …

DOEL
Het is een effectieve
methodiek om meer te
weten te komen over de
leefwereld van de kinderen en (bij het laatste
gesprek) inzicht te verwerven in hun copingstrategieën.
Kinderen beseffen dat
niet goed voelen een
emotie is die besproken
en aanvaard wordt en dat
er verschillende manieren zijn om hiermee om
te gaan.

MATERIA AL
We gebruiken 2 kleuren
post-its per groepje
(maximum 8 per kind).
Er zijn 2 grote blanco
posters aanwezig, de ene
in de vorm van een wolk
(of blauw), de andere in
de vorm van een zon
(of geel).
4 post-it blokjes (in 2
kleuren), (alcohol)stiften,
eventueel scheurtape.

In de plaats van post-its,
kun je de kinderen laten
zoeken in tijdschriften;
wat hen blij maakt of
vragen foto’s uit tijdschriften te scheuren
die hen helpen wanneer
ze het moeilijk hebben.
Deze kan je dan ook in de
wolk of zon plakken.
Neem zeker een foto van
de input van de kinderen.
Hier kan je later verder
mee aan de slag!
Deze methodiek gebruikten we zelf om input te
verzamelen bij de start
van het thema goed voelen. Uit de antwoorden
van de kinderen destilleerden we de volgende
thema’s: je thuis voelen
in je eigen lichaam, in je
gezin, op school en onder
vrienden.
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Leid het thema in zodat
de kinderen goed begrijpen wat er van hen
verwacht wordt. Je kan
dit bijvoorbeeld doen
door een verhaal voor te
lezen, net zoals bij ‘Filosoferen met kinderen’.

In de plaats van een zon
en een wolk, werk je met
de ramen van de ruimte.
Plak aan de buitenkant
met scheurtape een
lachend en een verdrietig gezicht af. Aan de
binnenkant plak je alle
post-its op deze tape.
Vervolgens haal je de
tape weg en heb je een
mooi visueel resultaat.

Question - answer
carrousel
De ‘Question-answer carrousel’ is een
methodiek die kinderen aanzet om op een
creatieve manier in kleine groepjes tot
oplossingen, ideeën of voorstellen te komen
voor een gezondheidsgerelateerd thema.
Deze methodiek gebruik je verder in het traject.
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Ze is geschikt voor kinderen vanaf 9 à 10 jaar.
De kans is heel groot dat je versteld staat
van de frisse en pientere ideeën die de
kinderen aanleveren.
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ZO GA JE TE WERK
Denk op voorhand na
over goede vragen en
schrijf elke vraag op
een poster.
Wanneer je aan het thema voeding werkt kun je
bijvoorbeeld de volgende
vragen stellen:
•
Wat zou je zelf kunnen
doen om gezonder te
eten?
•
Hoe zouden we onze
ouders kunnen helpen
om gezonde keuzes te
maken?
•
Hoe zouden we andere
klassen of vriendjes kunnen helpen om gezonder
te eten (op school)?
•
Wat zou je doen indien
je de directeur bent van
de school om ervoor te
zorgen dat we gezonder
eten op onze school?

MATERIA AL
•
Wat zou je doen indien je
eerste minister, minister
van gezondheid of burgemeester van Gent bent
om ervoor te zorgen dat
we gezonder eten?
•
Wat kunnen we zelf doen
om ervoor te zorgen dat
we als klasgroep gezonder gaan eten?
Hang de posters aan de
muur.
De leerlingen krijgen enkele minuten de tijd om
alle vragen te lezen.

Posters, tape,
alcoholstiften.
Na 5 minuten wordt er
gewisseld en gaat een
groepje over naar de
dichtstbijzijnde volgende
vraag, daar werken ze
verder op wat het groepje
voor hen reeds geformuleerd heeft als ideeën.
Zo wordt telkens gewisseld tot elk groepje alle
vragen heeft beantwoord.

DOEL

De kinderen blijven staan
bij een vraag die hun interesse wekt (minimum 2
en maximum 4 leerlingen
per zin).

Kinderen bedenken creatieve oplossingen, brainstormen over een aanpak
voor een probleem of
situatie.

Het groepje denkt na
over concrete ideeën
of antwoorden op de
vragen.

Kinderen zijn zich bewust dat ze ook zelf als
individu of als groep een
verschil kunnen maken.

TIJD
Voor de ‘Questionanswer carrousel’
reken je best op een
volledig lesuur.

TIPS & INSPIR ATIE
Geef aan de kinderen
de richtlijn om zo vrij
mogelijk na te denken,
zonder stil te staan bij
de realiseerbaarheid van
hun idee.
Na een aantal vragen
reeds behandeld te hebben, kan steeds sneller
worden verwisseld.
Lees verder bij de
methodiek ‘Uitwerken
en verfijnen van
brainstorm.’

Regenboogposter
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Bij het maken van een ‘Regenboogposter’
maak je een visualisatie van het theoretisch
model van Dahlgren & Whitehead, met andere
woorden, je maakt een vereenvoudigde
voorstelling van de determinanten
van gezondheid.
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ZO GA JE TE WERK
Dit teken je op een
grote poster.
Centraal staat het ikniveau, de 1e boog symboliseert het gezin en de
thuissituatie, de 2e boog
staat voor de school, de
3e boog voor de buurt
of de omgeving waar
je woont en de 4 e boog
staat voor het beleid
gevisualiseerd door de
burgemeester.
Door het beleid te visualiseren als de burgemeester, geven we dit
abstracte niveau een
gezicht en dus ook een
verantwoordelijkheid.
In de bogen is er ruimte
om foto’s, tekstjes, een
verpakking, … te kleven,
al dan niet van projecten
van de groep.
Het kan als leidraad gebruikt worden doorheen
een project of als alleenstaande oefening.

TIPS & INSPIR ATIE
DOEL
Kinderen hebben inzicht
in de factoren die onze
keuzes met betrekking
tot gezondheid bepalen.
We verlaten het ik-niveau
en bekijken onze gezondheid vanuit een breder
kader. Door inzicht te
verwerven in deze mechanismen, versterken
we het individu.

MATERIA AL

De verantwoordelijkheid
van het beleid is gekend
bij de kinderen.

De tijdsinvestering is zeer
afhankelijk, van gemiddeld tot intensief.

Grote poster, stiften,
foto’s, beeldmateriaal
van de projecten.

TIJD
Neem voldoende tijd om
het model uit te leggen.

Hang de poster op een
centrale plek.
Laat de kinderen zelf
voorbeelden in de juiste
boog tekenen, plakken, …
Het abstracte niveau van
het beleid kun je best
illustreren met voorbeelden. Zie ook de methodiek ‘Journalisten on air’.
Het is belangrijk om de
opgedane theoretische
kennis te herhalen in een
mogelijke opvolgsessie.

Suikerpoker
‘Suikerpoker’ is een methodiek waarbij
kinderen een idee krijgen van de hoeveelheid
suiker die drankjes bevatten. De methodiek
combineer je idealiter met ‘Eiererosie.’
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‘Suikerpoker’ speel je met kinderen
vanaf circa 8 jaar.

ZO GA JE TE WERK

Op de tafel zet je nu
allerlei frisdranken: cola,
Fristi, Cécémel, limonade, gearomatiseerd
water, Danone bananendrinkyoghurt, gewoon
water.
Je verdeelt de kinderen
in drie groepjes.
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Ga van start met een
inleidend gesprekje over
het nuttigen van zoete
drankjes aan de hand van
volgende vraagjes:
•
In zoete dranken zit
behalve zuur nog iets
anders dat onze tanden
aantast of kapot maakt,
weet iemand wat dat is?
•
In heel veel drankjes zit
er suiker. De suiker zorgt
ervoor dat we gaatjes
kunnen krijgen in onze
tanden. Heeft iemand al
eens een gaatje gehad in
zijn tanden?
•
Wat heeft de tandarts
toen gedaan?
•
Hoe kunnen we goed
voor onze tanden zorgen?

Je geeft elk groepje 20
klontjes suiker.
Je vraagt om in het
groepje na te denken
over hoeveel suiker er
in het flesje zit en de
suikerklontjes klaar te
leggen die in het flesje
zitten.
Bijvoorbeeld: je neemt
het blikje cola en vraagt:
•
Hoeveel suiker zit
hierin?
De kinderen overleggen
in een klein groepje en
laten daarna zien hoeveel
suikerklontjes zij klaargelegd hebben. Na elk
drankje geef je het juiste
antwoord mee.
Indien je de workshop
met twee begeleidt dan
kan één van de begeleiders de scores op een
scorebord noteren.
Koppel deze methodiek
aan een nabespreking
aan de hand van volgende vragen:

•
Waarin zat het meeste
suiker?
•
Waar zat er veel meer
suiker in dan je had
gedacht?
•
Waar zat geen suiker in?
•
Ken je behalve water nog
drankjes die gezond zijn?

MATERIA AL
Zestal verschillende
drankjes, suikerklontjes
Noot: niet alle suikerklontjes hebben hetzelfde gewicht. Het is
belangrijk om het juiste
gewicht van het suikerklontje te weten.

DOEL

TIJD

Kinderen zien in dat
water drinken de beste
optie is voor onze gezondheid.

30 minuten

De kinderen zijn zich
bewust van het (hoge)
suikergehalte in drankjes. Bovendien kunnen
de kinderen ook de link
maken met het voorkomen van cariës en de
noodzaak het suikergehalte in te perken en de
tanden 2 maal per dag te
poetsen.

Bereid zelfgemaakte
gezonde drankjes met de
kinderen. Dit kan door
bijvoorbeeld een combinatie van 2 of meer van
de volgende ingrediënten
toe te voegen aan een
fles water: takjes munt,
schijfjes citroen, schijfjes
komkommer, basilicum,
stukjes fruit, gember.

TIPS & INSPIR ATIE

Tentoonstelling
Na een projectweek of het afleggen van een
traject rond gezondheid is het voor zowel de
kinderen, de ouders als de school verrijkend
om hen te laten pronken met wat ze
ondernomen en geleerd hebben.
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Een ‘Tentoonstelling’ met receptie (die de
kinderen zelf hebben voorbereid) biedt de
mogelijkheid om in dialoog te gaan met de
ouders en eventueel de directie. We laten
de kinderen zelf aan het woord.
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DOEL

TIPS & INSPIR ATIE

Kinderen tonen aan de
school, directie, ouders
waarrond ze gewerkt
hebben.
Kinderen ervaren waardering voor het traject
dat ze aflegden met
de groep.
Ouders voelen zich
betrokken bij het klasgebeuren.
Kinderen leren om zelf
iets te presenteren en te
spreken tot een groep die
de klas overstijgt.

TIJD
MATERIA AL
Gezonde hapjes en
drankjes, tafels om
creaties van de kinderen
voor te stellen, eventueel een beamer, digitaal
bord, scherm waarop kan
geprojecteerd worden.

De tijdsinvestering is
variabel en hangt natuurlijk van verschillende
factoren af: maken de
kinderen de hapjes zelf,
richten ze zelf de tentoonstellingsruimte in,
zullen ze zelf presenteren, houd je als begeleider ook een voorstelling?

Maak op voorhand een
duidelijke en eenvoudige
brief om mee te geven
aan de ouders over wat
ze kunnen verwachten
van de tentoonstelling.
Je kan eventueel ook een
beleidsmaker uitnodigen.
In de plaats van een
tentoonstelling, kan je
ook een andere creatieve
werkvorm gebruiken:
toneelstukje, zelfgeschreven gedicht of lied,
quiz uitwerken, ...

Uitwerken en verfijnen
van brainstorm
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In dit boekje vind je verschillende ideeën over
brainstormen, het bedenken van oplossingen
of mogelijkheden rond het aanpakken van
determinanten van gezondheid.
Zie de ‘Question -answer carrousel’,
‘Krijtbrainstorm’ of ‘Heldenbrainstorm’.
Hier staan we stil bij het verder uitwerken en
verfijnen van deze ideeën.

ZO GA JE TE WERK
Voorbeeld 1 uit
‘Heldenbrainstorm’.
Voor je van start gaat,
cluster je de ideeën van
de kinderen per thema.
Na deze oefening kwamen wij tot 4 thema’s:
luchtkwaliteit, gezonde
voeding, bewegen en
goed voelen. Verdeel nu
je klas in evenveel groepjes als dat je clusters
hebt.

Stel de volgende vragen:
•
Welke ideeën waren er
rond een bepaald thema?
•
Is er nog een idee dat er
niet op staat?
•
Wat lijkt jullie een heel
goed idee?
•
Wat lijkt haalbaar? (Een
zwembad met bubbelbad kan wel een fijn idee
lijken op school om meer
te bewegen, maar is in
de meeste scholen geen
haalbare kaart.)
•
Hoe zouden we dit kunnen bekomen op onze
school?
•
Hebben we hiervoor hulp
nodig?
•
Wat kunnen we niet
realiseren, maar nemen
we mee naar de schepen,
minister, …?

Maak affiches met de
uitgewerkte haalbare
ideeën van de kinderen per thema. Laat de
kinderen deze klassikaal
aan elkaar voorstellen.
In een volgende stap
kun je deze affiches
met uitgewerkte ideeën
voorstellen aan het team
van leerkrachten en
directie. Vraag hen om in
kleine groepjes hierover
in gesprek te gaan en nog
extra ideeën aan toe te
voegen.
Bijvoorbeeld:
•
Groen stickertje: dit idee
is het meest originele,
het meest nieuwe.
•
Rood stickertje: grootste
gezondheidsvoordelen.
•
Oranje stickertje:
gemakkelijk uit te
voeren of te doen.
•
Geel stickertje: zelf veel
zin om met dit voorstel
aan de slag te gaan.
Kies daarna een prioritair
thema met de school.
Maak een planning op
van wat, wanneer en hoe
aan te pakken. Een nuttig
instrument hiervoor is de
gezondheidsmatrix van
gezond leven. Meer info
hierover vind je terug op
hun website:
www.gezondleven.be.

Voorbeeld 2 uit
‘Question-answer
caroussel’.
Verwerk op voorhand de
ideeën van de kinderen
op de flappen en orden
deze volgens het schema
van Whitehead en Dahlgren, zie hoofdstuk ‘Onze
kijk op gezondheidspromotie’ op p. 8.
Ga vervolgens met de
kinderen aan de slag met
de gekleurde stickertjes
zoals hierboven omschreven.

DOEL
Het verfijnen en verder
uitwerken van ideeën,
input uit een brainstorm
met kinderen.
De kinderen leren eigen
ideeën verder te concretiseren en worden zich
bewust van de haalbaarheid van hun voorstellen.
De kinderen leren met
elkaar te overleggen en
te luisteren naar de argumenten van de anderen.
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Elk groepje kiest een
thema. Bij grotere kinderen kan je ze zelfstandig
laten nadenken.
Bij jongere kinderen is
het best de groepjes te
begeleiden.

De kinderen maken een
affiche in groep met de
veranderingen die ze willen zien rond dit thema
op hun school.

MATERIA AL
Posters, gekleurde stickertjes, alcoholstiften,
kleurpotloden, ...

TIJD
Het is belangrijk voldoende tijd te nemen om
ideeën uit te werken en
te concretiseren.

TIPS & INSPIR ATIE
Zorg ervoor dat je de
ruimte en tijd krijgt
om de ideeën van de
kinderen ook echt om te
zetten in acties. Sommige acties kunnen de
kinderen zelfstandig
uitwerken (met wat hulp
van een begeleider).
Wanneer je een klas aanstelt tot ‘X-pertengroep’,
dan kun je deze acties
over verschillende jaren
inplannen, afhankelijk
van de prioriteiten die
jullie samen bepaalden.

Verpakkingen pimpen
Naar analogie met sigarettenverpakkingen
maken kinderen aantrekkelijke verpakkingen
onaantrekkelijk en ludiek, vol waarschuwingen
met wat deze voor je gezondheid kunnen
betekenen.
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De kinderen stellen hun verpakking voor aan
elkaar en lichten toe waarom ze welke keuzes
gemaakt hebben.
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TIPS & INSPIR ATIE

DOEL
Kinderen worden zich
bewust van verleiders in
de supermarkt.
Kinderen beseffen dat
leuke verpakkingen
gebruikt worden om aan
te zetten tot kopen.
De kinderen zien in dat
wat er aantrekkelijk verpakt uitziet, niet steeds
een gezonde keuze is.

Lees ook ‘Mindwinkelwandeling’. Deze
methodiek is perfect als
inleiding op het pimpen
van verpakkingen.

MATERIA AL
Een aantrekkelijke verpakking voor elk kind
(cf. K3-vleesbeleg, Mayade Bij, ontbijtgranen, … )
Tijdschriften, gekleurd
papier, stiften, lijm,
scharen, kleefletters.

TIJD
40 minuten

‘Het zotte stripverhaal’
kan ook gecombineerd
worden met het pimpen
van verpakkingen. Zo kan
bijvoorbeeld de helft van
de klas het stripverhaal
maken en de andere
helft de verpakking.

Winkelonderzoek
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In deze methodiek trekken kinderen
effectief op onderzoek uit in een supermarkt.

ZO GA JE TE WERK

Verdeel de klas in groepjes van maximum 6 leerlingen. Geef per groepje
een portemonneetje mee
met daarin 6 euro.
Elk groepje krijgt een
opdrachtenblad mee met
vragen als:
•
Wat vind je aan de
kassa?
•
Loop naar de koekjesrayon, op welke hoogte
vind je de K3-koeken?
Op welk rayon vind je
plopkoeken, waar liggen
de witte producten,
merkproducten?
•
Waar staat de melk in
de supermarkt? Waarom
staan de zuivelproducten
altijd achteraan in de
winkel denk je?
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Ga van start met een
gesprek over winkelen.
•
Wie gaat er soms mee
naar de winkel?
•
Welke winkel?
•
Mag je zelf iets kiezen?
•
Maakt je mama of papa
een boodschappenlijstje?
•
Zeur jij soms in de winkel
voor lekkernijen?

•
Hoe zien de meeste
verpakkingen eruit? Zou
er een verschil zijn indien
alle producten zwart-wit
verpakt zouden zijn?
Leg nieuwe begrippen
als witte producten en
merkproducten op voorhand uit.
Geef de kinderen ook de
opdracht mee om een
gezond tussendoortje
te kopen voor de klas
voor maximum 6 euro.
Ze houden het kasticket
best bij en vertellen
achteraf hoe gemakkelijk
of moeilijk dit was om
gezonde producten te
kopen met dit bedrag.
In de klas koppelen de
kinderen terug wat ze geleerd hebben. Per groepje
wordt dit voorgesteld. De
kinderen krijgen 5 minuten de tijd om eerst af te
spreken wat ze zullen terugkoppelen en wie, wat
zal vertellen. Uiteraard
wordt ook de tijd genomen om te proeven.

DOEL
Kinderen zien in dat
supermarkten marketingstrategieën gebruiken
om hun klanten aan te
zetten tot kopen en leren
deze te doorprikken.

TIJD

Kinderen leren met een
beperkt budget naar
gezonde tussendoortjes
te zoeken in een supermarkt.

TIPS & INSPIR ATIE

MATERIA AL

Voor het uitvoeren van
deze methodiek is het
heel handig om met
verschillende begeleiders
te zijn. Je kan eventueel
ouders betrekken.

Opdrachtblaadjes met
vraagjes, 1 à 2 balpennen,
per groepje een portemonneetje met 6 euro.

±2 uur (uiteraard afhankelijk van afstand tot
supermarkt)

Verwittig de supermarkt
op voorhand over de opdracht van de kinderen.

X - pertengroep
‘gezondheidsambassadeurs’
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De klas waarmee je een gezondheidstraject op
school hebt afgelegd, wordt omgedoopt tot de
‘gezondheidsambassadeurs’ van de school.
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ZO GA JE TE WERK
Voor je van start gaat,
is het belangrijk dat de
erkenning van de directie
en leerkrachten rond
deze rol goed doorsproken wordt. Organiseer
hierbij een plechtig en
feestelijk momentje,
uiteraard voorzien van
lekkere en gezonde
hapjes.
Hou een gesprek met de
kinderen over wat deze
rol kan inhouden en hoe
de klas dit aanpakt.
Hoe de rol van gezondheidsambassadeurs
concreet vorm krijgt, kan
heel divers zijn.

Als gezondheidspromotoren gebruikten we
deze methodiek nadat de
kinderen heel wat over
‘gezonde voeding in jaar
1’ en ‘een gezonde school
in jaar 2’ geleerd en onderzocht hadden. Hierbij
lagen de kinderen aan de
basis voor het uitstippelen van een gezondheidsbeleid op school samen
met de directie.
Verder kunnen de expertengroep of de gezondheidsambassadeurs aan
de hand van de ‘peer
to peer’ methodiek de
andere klassen op de
school heel wat bijbrengen. De mogelijkheden
hierrond zijn eindeloos.
Op de schoolfeesten
kunnen de experten rond
gezondheid ook een rol
krijgen.

TIJD
DOEL
Kinderen worden
(h)erkend in de rol van
experten in gezondheid
op school.
Aan de hand van de
‘peer to peer methodiek’
brengt de expertengroep
kennis en vaardigheden
rond gezondheid bij, met
andere klassen.

MATERIA AL
Lekkere hapjes, feestelijke inkleding van de klas
of school.

Het officiële moment
waarbij de kinderen omgedoopt worden kan in 1
lesuur gebeuren.
Om van een ware expertengroep te spreken is
het noodzakelijk dat de
groep voor een langere
periode hiermee aan de
slag kan, dit kan enkele
schooljaren lang zijn.

TIPS & INSPIR ATIE
Om de expertengroep
een naam te geven, kun
je gebruik maken van de
‘Krijtbrainstorm’.

Yoko’s (t)huis
Yoko’s (t)huis is een dankbare methodiek die
kan dienen als rode draad in een projectweek
met het thema thuis voelen.
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Yoko is een jonge kunstenaar die plotseling
overspoeld wordt door sombere gedachten
en zich niet meer thuis voelt. Hij vertrekt
voor een langere periode op reis, terwijl
de kinderen op zijn huis passen. Hij hoopt
tijdens het reizen antwoorden te vinden op
zijn vragen. Hij schakelt de hulp in van de
kinderen. Yoko stuurt ook dagelijks een mail
naar de kinderen.

* Lees het volledige verhaal over Yoko op p. 69

DOEL

Bij deze methodiek wordt
gebruik gemaakt van een
driewandig paneel (hout
of karton) die ook fysiek
zijn huis voorstelt.

Kinderen leren over hun
eigen gevoelens spreken
en reflecteren over het
eigen goed voelen. Moeilijke thema’s als pesten
worden bespreekbaar
gemaakt.

Tijdens de projectweek
zet je het huis ook in
om in kleinere groepjes
een gesprek te kunnen
voeren. Het huis biedt
geborgenheid aan de kinderen om open en vaak
diepgaandere gesprekken
te voeren.
De kinderen gaan zelf
aan de slag rond het
thuis voelen. Thema’s
als goed voelen in je vel,
thuis voelen in je huis,
op school en in je buurt,
komen aan bod tijdens
de week. Je kunt gesprekken afwisselen met
het creatief aan de slag
gaan rond dit onderwerp.
Zie bijlage 4 op p. 69
voor het verhaal van
Yoko.

MATERIA AL
Het maken van het fysiek
huis van Yoko aan de
hand van een houten
drieluik. Indien dit niet
haalbaar is, kan je ook
aan de slag gaan met
karton.

TIJD
De voorbereidingen aan
een projectweek ‘Yoko’s
(t)huis’ zijn intensief.
Het maken van het huis,
het inplannen van een
hele week, schrijven van
mails van Yoko en het
uitdenken van creatieve
opdrachten.

TIPS & INSPIR ATIE
Voorafgaand aan een
projectweek rond ‘goed
voelen – thuis voelen’ is
het heel waardevol om
reeds te kunnen inspelen
op wat er leeft in de
klas. Een ideale methodiek hiervoor is de post
en plak methodiek.
Verder kun je ook gebruik
maken van de foto methodiek en de ‘Leef je in
(in een leeftijdsgenootje)’
methodiek.
Ga op voorhand ook in
gesprek met de leerkracht over mogelijke
gevoeligheden in de klas
en thema’s en ideeën die
leven bij de kinderen.

Bij sommige gesprekken
kan het een meerwaarde
zijn om de leerkracht erbij te hebben, bij andere
is het net verrijkend dit
zonder de leerkracht te
kunnen. Spreek dit op
voorhand door met de
leerkracht.
Tijdens de projectweek
met Yoko’s huis kan je
samenwerken met kunstenaars (uit je buurt, via
een partner …). Wij hadden een samenwerking
met Sur-face (graffitikunstenaars) en maakten
een graffitimuur met
thema thuis voelen.
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ZO GA JE TE WERK

Ik wil jullie het verhaal
vertellen van Yoko, hij is een
vriend van me. De laatste tijd
gaat het helaas wat minder
goed met hem. Hij wil wel
met iemand praten, maar hij
weet niet zo goed waar te
beginnen. Willen jullie
hem helpen?*

Zotte stripverhalen
‘Zotte stripverhalen’ is een methodiek waarbij
kinderen door het maken van een eigen
stripverhaal, stilstaan bij herkenbare situaties
en hierover reflecteren.
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Je kunt ‘Zotte stripverhalen’ uiteraard op
alle thema’s toepassen. In de voorbeelden
hiernaast gaan we aan de slag met het
thema voeding.
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ZO GA JE TE WERK
Hierbij kiezen de kinderen een situatie, dit kan
uit het eigen leven zijn
van het kind of op basis
van één van de onderstaande voorbeelden,
waar ze het zelf moeilijk
hebben om met eten en
verleiding om te gaan.
Het kan iets leuk, grappig
of iets negatief zijn.
Enkele voorbeelden:
•
Wanneer ik in de supermarkt al dat lekkers in
die prachtige verpakkingen zie, dan is het
zo moeilijk om eraan te
weerstaan.
•
Wanneer ik aan de kassa
sta te wachten met mijn
papa en daar die snoepjes zie liggen, dan zeur ik
tot hij de snoepjes koopt
waarin ik zo’n zin heb.
Als ik die zie, dan krijg
ik bovendien ontzettend
grote honger.

•
Mijn mama vindt het belangrijk dat ik een gezonde brooddoos meeneem,
maar als ik dan zie dat
het kindje naast me zo
een heerlijke koekjes en
steeds sandwiches met
choco mee heeft, dan wil
ik dat ook, soms wisselen we wel een keertje
en dat is ook best leuk.
•
Thuis hebben we een
snoepkast. Wanneer mijn
mama even naar boven
gaat, dan sta ik op het
aanrecht en kan ik er net
aan, ik neem dan steeds
wat koeken en snoepjes
en zorg ervoor dat niemand het opmerkt.
De kinderen maken hier
een scenario van en
tekenen deze uit in drie
scenes.

DOEL
Kinderen zijn zich ervan
bewust dat het niet
gemakkelijk is om gezond
te eten omwille van heel
wat (verborgen) verleiders. Ze zien in dat
verschillende aspecten
dit moeilijk maken zoals
zichzelf, de school, de
ouders, de winkel en de
minister …

MATERIA AL
Sjablonen stripverhaal,
stiften, kleurpotlood,
tijdschriften, lijm, scharen, kleefletters.

TIJD
1 uur

TIPS & INSPIR ATIE
De ‘Mindwinkelwandeling’ en het hieraan
gekoppeld gesprek kan
heel inspirerend werken
en lijkt ons een ideale
inleiding om de methodiek ‘Zotte stripverhalen’
met thema voeding in te
zetten. Laat de kinderen
op voorhand nadenken
en initieer een groepsgesprek rond (verborgen)
verleiders op thuisniveau,
schoolniveau en buurtniveau die het moeilijk
maken om gezonde keuzes te maken.

Bijlagen
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bijlage 1
waar of vals ?
1.
In cola light zit geen
suiker, het is dus gezond.
vals
2.
In groenten en fruit zitten
heel veel vitamines.
waar
3.
Kinderen drinken elke dag
best 1 tot 1.5 liter water.
waar
4.
Als je een bruine koe
melkt dan krijg je
chocomelk.
vals
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5.
In een fles frisdrank
zitten 22 klontjes suiker.
waar
6.
In China wordt soep van
vogelnestjes gegeten.
waar
7.
Aardbeien groeien aan
een aardbeiboom.
vals

Citroen - peer stellingenspel
8.
Een kiwi is het ei van de
kiwivogel.
vals
9.
Eten met mes en vork
is de enige manier om
beleefd te eten.
vals
10.
Fruityoghurt bevat al veel
fruit waardoor je geen
extra fruitportie meer
nodig hebt.
vals
(Kinderen hebben dagelijks 2 porties fruit nodig.
De hoeveelheid fruit
in fruityoghurt is heel
beperkt.)
11.
Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de
dag.
waar
(Na een rustpauze van 8
tot 12 uur, vult het ontbijt
de energievoorraad weer
aan. De energievoorraad
is noodzakelijk om tijdens
de voormiddag een maximaal prestatievermogen
te garanderen, zowel op
intellectueel als op lichamelijk vlak.)

12.
Je vindt suiker niet alleen
in snoepjes of koekjes.
In de fabriek wordt zelfs
suiker toegevoegd aan
groentenconserven of
ketchup.
waar
13.
Gezonde voeding kan
je beschermen tegen
ziektes .
waar
(Vitamines zorgen ervoor
dat je lichaam goed werkt
en beschermen tegen
ziektes.)
14.
Volkorenbrood is gezonder dan wit brood.
waar
(Volkorenbrood is rijk aan
vezels, die zorgen voor
een goede maagvulling
en houden je lichaam gezond. Wit brood is ongezonder, het bevat minder
voedingsstoffen.)
15.
In België wordt suiker
gemaakt van bieten.
waar

bijlage 2
1.
Nora en Fatma zijn al
sinds het tweede leerjaar
beste vriendinnen, ze
komen vaak bij elkaar
spelen. Nora en Fatma
dragen zelfs een ketting
met ‘BFF’.
De laatste tijd speelt
Nora liever met Sanne
een nieuw meisje in de
klas. Nora zegt dat Fatma
nog steeds haar beste
vriendin is, maar dat
voelt Fatma niet zo aan.
Soms vraagt ze ook ‘mag
ik meespelen’ en dan
zegt Nora, ‘maar nu wil ik
eigenlijk liever met Sanne
spelen’. Fatma voelt zich

16.
Met ‘lange tanden eten’
betekent iets toch opeten
terwijl je er eigenlijk geen
zin in hebt.
waar
17.
Paprikachips zijn gezonder dan gezouten chips.
vals
(In paprikachips zit evenveel zout en vet als in
gezouten chips.)
18.
Wat je vandaag niet
lekker vindt, zul je nooit
lekker vinden.
vals
19.
Gezond leven is niet enkel gezond eten.
waar
(Voldoende bewegen,
je goed in je vel voelen,
voldoende slapen, …)
20.
Wanneer je gaat koken,
moet je eerst even je
handen wassen.
waar

Leef je in
erg verdrietig hier rond,
ze weet niet goed wat te
doen.
2.
Feline, een meisje van 10
jaar, heeft het de laatste
weken niet zo gemakkelijk. Op school is er veel
spanning in de meisjesgroep omdat iedereen
elkaars BFF (Best Friends
Forever) wil zijn. Zij heeft
geen BFF, maar ze wil
dit wel heel graag, ook al
vindt ze het hele BFF-gedoe wel stom. Waarom
kunnen we gewoon niet
allemaal vriendinnen van
elkaar zijn?

Feline, voelt zich wel heel
erg uitgesloten en alleen
en is hier ook wel verdrietig door. Mama en papa
begrijpen dat niet, alleen
al van het woord BFF
snappen ze niet. ‘En naar
school gaan, doe je om te
leren, niet om te spelen’,
heeft ze ook al eens als
antwoord gekregen.
3.
Arthur en Mahmoud
spelen graag samen op
school. Ze voetballen
vaak samen en spelen
ook met andere jongens
balspelen op de speelplaats. Op de speelplaats

verliest Arthur bij het
spelletje ‘iemand is hemniemand is hem’. Hij
wordt boos en zegt tegen
de hele klas: ‘Mahmoud
is op Lisa. Mahmoud wil
kussen met Lisa’.
Mahmoud weet niet wat
hij hierop kan zeggen. Hij
is helemaal niet op Lisa
en vindt het heel erg dat
zijn vriend dit zegt over
hem. De volgende dag
begint Mahmoud lelijke
scheldwoorden te schrijven via Whatsapp naar
Arthur. Arthur antwoordt
hier ook lelijke dingen op
terug. Het wordt steeds
maar erger.

4.
Mama en papa maken
de laatste tijd heel veel
ruzie. Vaak als Elizabeth
reeds in bed ligt, hoort ze
haar ouders tegen elkaar
roepen. Overdag heeft
Elizabeth heel vaak buikpijn. Ze kan ook niet zo
goed opletten in de klas.

5.
Urkut speelt heel graag
voetbal. Hij speelt niet in
een club, maar voetbalt
wel op school en na
school met de kinderen
uit de buurt. Het enige
dat hij niet leuk vindt, is
dat het altijd dezelfde 2
ploegjes zijn die worden
gekozen: Felix en Alexi
zijn de sterkste spelers
en zij starten altijd met

bijlage 3
Hoe het niet moet:

Narcis versus melkmeisje
Ik ben wel groter dan jou!!
Noem me nog éénmaal
zo en ik zorg ervoor dat je
straf krijgt.
Alsof mij dat iets kan
schelen – alsof jij iets zou
kunnen met die lelijke
kleren van jou!
Die kleren zijn echt leuk!
Stop met zo gemeen te
zijn.
Ik haat je gezicht.
Ik haat blonde mensen.
Aaaargh!!!

Hoe het beter kan:
Je bent een idioot.
Oh denk je dat ik een
idioot ben?
Ja!
Ja, soms doe ik wel
stomme dingen, da’s
waar.
Ja da’s waar, je doet altijd
stomme dingen.
Dat weet ik en jij bent
zo slim, je hebt zo een
geluk.
Ja dat klopt.

bijlage 4
Welkom in het huis van
Yoko. ’t Is te zeggen:
een replica van het huis
van Yoko. Weten jullie
wat een replica is? Yoko
woont alleen in zijn huis,
dat doet hij ondertussen
4 jaar.
Ik wil jullie het verhaal
vertellen van Yoko, hij is
een vriend van me.
Yoko is 23 jaar en kunstenaar, maar niet zomaar
een kunstenaar! Yoko
maakt schilderijen, heel
kleurige vaak reusachtige
schilderijen van mensen
die hij soms gewoon
op straat tegenkomt,

len. Urkut vindt dit lastig,
hij wordt wel vaak gekozen. Soms vindt hij het
erg voor zijn buurjongen,
maar hij vindt het moeilijk
dit hem te zeggen. Hij
is ook bang dat hij zijn
vriend zal verliezen. Urkut
merkt ook dat Sven de
laatste tijd niet meer naar
het pleintje komt. Ook op
school blijft hij tegen de
muur staan.

Je bent geweldig!
Danku en jij niet.
Dat weet ik, daar waren
we het al over eens.
Kijk, mijn geluk hangt niet
af van of jij denkt dat ik
cool ben of niet, ik zal
gelukkig zijn, ook al kun
je me niet uitstaan.
Ok.
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Je bent een seut.
Wat zeg je?
Je bent een seut!
Je bent zelf een seut!!
Je bent lelijk en je hebt
allemaal pukkels op je
gezicht
Je kwetst me!
Alsof mij dat iets kan
schelen!
Ik zorg ervoor dat je in
problemen komt
Tuurlijk kabouter!

kiezen. Hierdoor blijft de
buurjongen en ook de
vriend van Urkut, Sven,
altijd als laatste over
(als hij al gekozen wordt,
soms negeren ze hem
gewoon). Urkut begrijpt
dit eigenlijk niet goed. Ok,
Sven is niet de sterkste
of beste speler, maar wel
heel snel. Jammer genoeg
geven ze hem vaak de
kans niet om mee te spe-

Yoko’s (t)huis
zoals de glimlach van het
meisje die hij op de tram
ziet. Soms schildert hij
de herinnering aan een
droom. Yoko schildert
vaak 8 uur aan één stuk
door. Hij geniet en houdt
van wat hij doet en veel
mensen houden van zijn
kunst.

niet waarom. Zijn huisje
waar hij zich steeds zo
geborgen heeft gevoeld
en dat hij met zo veel
zorg heeft ingericht voelt
niet meer hetzelfde. Yoko
voelt zich precies een
beetje een vreemde in
zijn eigen huis, zelfs in
zijn eigen lijf.

De laatste tijd helaas gaat
het wat minder goed met
Yoko. Hij staat voor zijn
schildersezel, zijn blad
blijft wit, Yoko weet niet
wat te schilderen. Soms
gebeurt het dat Yoko
vanuit het niets begint
te huilen, hij weet ineens

Yoko wil wel met iemand
praten, maar hij weet niet
zo goed waar te beginnen of met wie erover te
spreken. Hoewel hij op
facebook een heleboel
vrienden heeft, valt dit in
het echte leven wat tegen. Hij denkt: ‘ze zullen

me toch niet begrijpen’.
Yoko beslist dat hij iets
moet doen. Hij neemt
vanuit Frankrijk een boot
naar Marokko en beslist
van daaruit een wereldreis te starten. Yoko
wil weg, weg van zijn
gedachten, weg van de
vier muren om hem heen.
Hij wil op zoek naar wat
hem echt een thuisgevoel
geeft, op zoek naar hoe
hij zich opnieuw goed kan
voelen. Willen jullie hem
helpen?
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—		
J — Journalisten on air
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K — Krijtbrainstorm
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L — Leef je in (in een leeftijdsgenootje)
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M — Mindwinkelwandeling
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N — Narcis versus melkmeisje (opkomen voor jezelf kun je leren)
—		
O — Op de koffie bij de schepen (of een andere beleidsmaker)
—		
P — Post en plak (‘wat maakt mij …?’)
—		
Q — Question-answer carrousel
—		
R — Regenboogposter
—		
S — Suikerpoker
—		
T — Tentoonstelling
—		
U — Uitwerken en verfijnen van brainstorm
—		
V — Verpakkingen pimpen
—		
W — Winkelonderzoek
—		
X — X-pertengroep ‘gezondheidsambassadeurs’
—		
Y — Yoko’s (t)huis
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Z — Zotte stripverhalen
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Het

Een methodiekenbundel

Met ‘Het ABC in het werken met kinderen
aan gezondheid’ brengen de Gentse
gezondheidspromotoren Els Decroo en
Lara Hardeman van wijkgezondheidscentrum
De Kaai een methodiekenbundel uit van
26 methodieken die ze inzetten in een
vierjarig gezondheidstraject met een klas.
Het ABC biedt je handvaten indien je
participatief, creatief en bottom-up met
kinderen aan een gezondheidsbeleid
wil werken.
Wie als begeleider, leerkracht, vormingswerker
op zoek is naar inspiratie om het thema
gezondheid aan te pakken in een projectweek,
een traject op een school of buitenschoolse
organisatie vindt hier zeker zijn gading.
Ook voor kortdurende interventies vind je
hier inspiratie. Het thema goed voelen en
evenwichtige voeding komen uitgebreid aan
bod, maar de bundel is tevens inzetbaar voor
andere gezondheidsthema’s.

in het werken
met kinderen
aan gezondheid
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