
 

Thema Maatschappij 

 

Ik en mijn gezin (cluster ½) 

Thuis / Familie / Regeltjes en afspraken  

• Maak een (familie)museum in de klas. Wat is typisch iets van jouw thuis? Wat hoort bij jouw 

familie? Het kan ook een verhalenmuseum of foto opdracht zijn en dat bundelen.  

• Kringgesprek “Dingen van vroeger van thuis” (blz 12 van Overgisteren) 

• Op de toren zit een haan (Erfgoedproject dat gaat over omgeving, buurt) 

• Verderkijken Doordenken is een lespakket voor groep 1-8 waarin platen van lokale, nationale 

en internationale kunstwerken zijn opgenomen met bijbehorende reflectievragen. 

Leerkrachten hebben met dit lespakket handvatten om laagdrempelig met leerlingen naar 

kunst te kijken en over kunst te praten. Zonder dat je als leerkracht alles over het kunstwerk 

hoeft te weten. Je kunt het gebruiken als aanleiding voor een kringgesprek en persoonlijke 

reflectie. Bij dit thema passen o.a.:  

Sigi Een maskerdans vertelt een verhaal. Een vervolg zou kunnen zijn een masker maken of 

(dans)bewegingen met elkaar bedenken over regeltjes/afspraken. 

AW’88  Iets vertellen of een foto laten zien van jouw knuffel is heel persoonlijk. Hoort ook 

echt bij de familie van de kleuter. Wat ziet de knuffel allemaal van jouw familie? Wat maakt 

hij mee? Op welke plekken komt hij? 

l’Amour, peace et la communication Tijdens Corona. Welke familie zie je nu minder vaak en 

hoe houd je contact. Wat mis je of heb je gemist? 

Zaanse huisjes In wat voor huis woon jij? Met wie woon jij? Welke plek in jouw huis is het 

fijnst? Wat maakt thuis, thuis? Wat zul je altijd meenemen (als je op vakantie gaat / 

verhuizen) of bewaren? 

• Tonnie en Kee (voor groep 3) Elementen er uit halen, bijv. verschillende soorten huizen 

herkennen of een opa- en omafeest organiseren (Evt. voor een later schooljaar wanneer er 

geen Corona gevaar is voor deze doelgroep). 

• Maak een koppeling met de Kinderboekenweek “En toen?” of vraag de bibliotheek (tijdig) 

om boekentips die passen bij het thema Ik en mijn gezien en ‘En toen?’ Via vau@nobb.nl 

(Annelies) of vjro@nobb.nl (Jolijn). 

• Een passende film zoeken en bekijken via Cinekid – moviesthatmatter  

• Een passende documentaire zoeken en kijken via Zapp/IDFA met lesbrief te gebruiken bij 

documentaires. 
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