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Gemeente Rotterdam

Week tegen
kindermishandeling
Lesbrief
basisonderwijs
Groep 5-8
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.
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 een quiz en kleurkaarten.
Gebruik van de kleurkaarten
Leerlingen gaan aan de slag met de
kleurkaarten. De gedachte hierachter is dat de
leerlingen 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.
We bieden ook een poster aan voor de
leerlingen van de bovenbouw. Deze is gelijk
aan de kleurkaart met de tekst erop: Je kunt
altijd terecht bij je juf of meester of de
schoolmaatschappelijk werker.
De leerlingen kunnen de kaart mee naar huis
nemen of de kaarten kunnen op school blijven,
als ze dat liever willen. De kaarten kunnen ook
na de quiz ingekleurd/ingevuld worden.

Voor sommige leerlingen is dit onderwerp
moeilijk omdat het ze ergens aan doet denken.
Het 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.
Als er echt alarmerende verhalen naar boven
komen, kunt u dit bespreken met de ib-er en de
smw’er en de stappen van de meldcode volgen.
Kom in elk geval terug op het verhaal van de
leerling wat tijdens de les naar voren is
gekomen. Vertel de leerlingen dat ze ook altijd
(anoniem) kunnen bellen of chatten met de
Kindertelefoon (0800-0432).
Quiz kindermishandeling
De quiz is bedoeld om het onderwerp
bespreekbaar te maken, dat kan door middel van
de kennisvragen, maar ook door het gebruik van
de stellingen. De quiz kan op papier gemaakt
worden door de leerlingen of digitaal via Kahoot!
Er is een apart blad voor de leerkracht met
antwoorden en een korte toelichting op sommige
antwoorden. De quiz kunt u vinden op
www.rotterdam.nl/weektegenkindermishandeling.
Onder het kopje Quiz kindermishandeling
basisonderwijs.
Daar vindt u ook een blad met stellingen die u
kunt bespreken. U hoeft niet iedere stelling te
gebruiken, kijk welke u het best vindt aansluiten
in uw klas. De stellingen zijn niet goed of fout,
het gaat erom wat de leerlingen vinden, zodat er
een gesprek kan ontstaan.

Mogelijke reacties van leerlingen
Als u met de quiz en/of de ansichtkaarten in de
klas aan het werk gaat, 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.
Het kan ook voorkomen dat u het zelf moeilijk
vindt dit onderwerp in de klas te bespreken, bv.
door wat u zelf heeft meegemaakt. Dan is het
ook van belang om dit met een collega of de
schoolmaatschappelijk werker te bespreken.
Hieronder volgen een aantal mogelijke reacties
van leerlingen met tips over hoe u daarmee kunt
omgaan in de klas.
Wat kunt u doen als een kind zichzelf
herkent en ineens klassikaal vertelt dat hij of
zij ook mishandeld wordt?
Neem het verhaal serieus, maar als leerkracht
moet u ook de privacy van het kind
beschermen. Ga door op het verhaal, maar
maak het algemeen. Zeg bijvoorbeeld dat het
heel vervelend is als ouders veel ruzie maken of
als er geen ontbijt in huis is. Haal het weg bij de
individuele leerling en kom er later nog op terug
in een één-op-één gesprek. Spreek dan ook uit
dat het goed is dat de leerling dit zegt en
bespreek uw zorgen. Volg verder de meldcode
als er professionele hulp nodig is.
Wat kunt u doen als een kind vraagt: ‘Mijn
ouders zijn gescheiden en hebben veel ruzie
gemaakt, is dat ook huiselijk geweld?’
Leg uit dat getuige zijn van kindermishandeling
ook mishandeling kan zijn. Maar een keer ruzie
maken is natuurlijk niet gelijk
kindermishandeling. Als er tijdelijk onrust was
en door de scheiding is de rust weer terug, dan
is dat prima en geen kindermishandeling. Maar
als ouders blijven ruziemaken over de omgang
met de kinderen en andere dingen, dan is dat

schadelijk voor kinderen. Ook hier is het
verstandig om het persoonlijke verhaal om te
buigen naar een algemeen verhaal. Zeg: ‘Bij
sommige kinderen gaat het zo thuis en bij
anderen juist weer zo…’. U kunt als leerkracht
de vervelende situatie of gevoelens bevestigen.
Dat is niet gelijk een beschuldiging naar de
ouders, maar het kind voelt zich op dat moment
wel gehoord en gesteund en zal in een later
gesprek – als u er op terugkomt – misschien
meer op zijn of haar gemak zijn om het verhaal
wat uitgebreider te vertellen.
Hoe kunt u reageren als een aantal kinderen
tegen één klasgenoot zegt: ‘Jij wordt thuis
mishandeld, het is echt niet normaal wat
jouw ouders doen!’
Spreek de leerlingen daar gelijk op aan. Het is
niet aan de kinderen om over die ene leerling te
oordelen. Bescherm het kind, maak het verhaal
weer algemeen en kom er later bij die leerling
op terug in een individueel gesprek. Vraag
bijvoorbeeld waarom de klasgenootjes dat
zeggen. Neem een open en neutrale houding
aan. Laat het kind het tempo van het gesprek
bepalen. Als het niet klaar is om zijn of haar
verhaal te vertellen, forceer dan niets. U kunt er
later nog een keer op terugkomen als u bezorgd
blijft.
Wat kunt u doen als een kind overstuur
reageert? Misschien begint er iemand te
huilen of loopt er een leerling boos de klas
uit?
Besteed later in een één-op-één situatie veel
aandacht aan dit kind. Vraag open en zonder te
oordelen of het kind aan u kan uitleggen
waarom het onderwerp hem of haar zo
verdrietig maakte, of boos.
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.

