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Gemeente Rotterdam

Week tegen
kindermishandeling
Lesbrief
basisonderwijs
Groep 3-4
Het doel van de week tegen
kindermishandeling is kinderen weerbaarder
maken. Dit kunnen we onder andere doen
door kennis over te dragen en het onderwerp
bespreekbaar te maken. Zodat kinderen hun
eigen situatie of die van hun klasgenoten
kunnen herkennen.

Voor sommige kinderen is dit onderwerp moeilijk
omdat het ze ergens aan doet denken. Dat kan
ook een vervelend verhaal zijn dat ze hebben
gelezen of iets wat ze hebben gedroomd. Vertel
aan de rest van de klas dat dingen je emotioneel
kunnen raken en dat je daar respect voor moet
hebben en dat het bij iedereen anders werkt.

Introductieles
Start de les met uitleg te geven over de week
tegen kindermishandeling. Er zijn kinderen
met wie het thuis niet altijd goed gaat en die
vervelende dingen thuis of ergens anders
meemaken. Wij vinden het belangrijk dat
deze kinderen geholpen kunnen worden.
Daarom willen we met elkaar hierover praten.
Dit doen we met het voorleesboek Sanne en
kleurkaarten.

Als er alarmerende verhalen naar boven komen,
kunt u dit bespreken met de ib-er en de smw’er en
de stappen van de meldcode volgen. Alarmerende
verhalen van leerlingen altijd serieus nemen en
kom eventueel terug op het verhaal van de leerling
wat tijdens de les naar voren is gekomen.

Gebruik van de kleurkaarten
Kinderen gaan aan de slag met de
kleurkaarten. De gedachte hierachter is dat
kinderen bewust worden van het feit dat ook
‘niet’ leuke dingen met de juf of de
schoolmaatschappelijk werker besproken
kunnen worden. Dat ze niet met een geheim
hoeven rond te lopen en dat er hulp gegeven
kan worden. De kaarten kunnen na het lezen
van het boek ingekleurd/ingevuld worden.

Voorbereiding
Als u het boek voorleest aan de klas, dan kunnen
de reacties van de leerlingen op dit onderwerp
soms onvoorspelbaar en heftig zijn. Veel kinderen
betrekken het onderwerp op zichzelf en bij
sommigen kan dit onplezierig zijn. Daarom
adviseren we zoveel mogelijk de
schoolmaatschappelijk werker hierin te betrekken
of samen met de ib-er deze les te geven.
Daarnaast is het van belang om de vragen in het
kringgesprek algemeen te houden en niet teveel
op persoonlijke verhalen van individuele kinderen
in te gaan.

Er komt ook een poster voor de leerlingen
van de bovenbouw van de basisschool. Deze
is gelijk aan de ansichtkaart met de tekst
erop: Je kunt altijd terecht bij je juf of meester
of de schoolmaatschappelijk werker.
De kinderen kunnen de kaart mee naar huis
nemen of de kaarten kunnen op school
blijven, als ze dat liever willen.

Les met boek Sanne van Martine Delfos
Lestijd: 20 minuten en een kringgesprek naar
aanleiding van het boek Sanne.

Het boek Sanne van Martine Delfos is een
therapeutisch verhaal voor kinderen van 6-10
jaar. Het is in originele vorm te gebruiken vanaf
groep 3.
De leerkracht kan rekening houden met de
hoeveelheid tekst en deze naar eigen inzicht
inkorten. De verwerkingstips uit het boek
kunnen ook naar eigen inzicht ingezet worden.
Het doel van het boek is om problematiek
omtrent mishandeling en een laag zelfbeeld uit
te leggen. Na het voorlezen is het advies een
kringgesprek te hebben.
Onderaan iedere pagina heeft de auteur blokjes
tekst toegevoegd om o.a. leerkrachten inzicht te
geven.
Het kringgesprek:
 Wat deed Sanne fout?
 Deed ze dat expres?
 Is fouten maken erg? Waarom niet?
 Waardoor was Sanne bang?
 Wat had de mama van Sanne anders
kunnen doen?
 Wat heeft Sanne goed gedaan?
 Er zijn leuke geheimen en niet leuke
geheimen. Wat kun je doen met een
geheim dat niet leuk is?

