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 Inleiding gewoon en anders

We leven in een multiculturele samenleving. Kinderen met verschillende achtergronden zitten 
bij elkaar in de klas. Ze horen verschillende talen om hen heen. Ze zien verschillende gewoonten 
om zich heen. En ze krijgen ook te maken met ieders vaak heel verschillende gevoeligheden. 
Wat is in zo’n samenleving gewoon? Ieder mens is zichzelf en dus per defi nitie anders dan 
alle anderen. Is gewoon wat we hier met ons allen hebben afgesproken? Dat is in de loop van de 
tijd toch ook veranderd? Mensen zijn gekomen uit andere culturen, uit andere landen, met een 
andere taal en andere eetgewoonten, om waar wat te noemen. Wat is dan nog gewoon? Elke dag 
aardappelen eten, of rijst eten bij het ontbijt, of iedere dag pasta eten?
Voor kinderen die opgroeien in een snel veranderende samenleving, is het heel belangrijk om op 
een open en positieve manier aan de slag te gaan met het thema gewoon en anders.

In dit themanummer kunnen de kinderen ontdekken dat wat heel gewoon is voor henzelf, heel 
anders kan zijn voor anderen. 
Maar ook dat wat vroeger heel gewoon was, nu anders is.
Dat wat anders is heel bijzonder kan zijn, heel erg leuk en soms gewoon heel erg nodig. 
Omdat in de natuur en in het leven zelf alles telkens weer verandert.

Dit boek gaat over gewoon en anders. 
Niet iedereen is hetzelfde.
Gelukkig maar. Het leven zou er beslist een stuk saaier uitzien. 
En dat niet alleen! Zonder verschillen tussen mensen, tussen gewoon en anders, zou het leven 
geen voortgang vinden.
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 Projectweek Gewoon en Anders
De werkvormen in dit boek zijn allemaal los te gebruiken. Maar het thema is ook te behandelen 
als een project. We geven hier een richtlijn voor een projectweek (met elke dag een werkvorm) en 
voor een projectmaand (elke week drie werkvormen op een tijdstip naar keuze).

 Projectweek
De hele week aandacht voor het thema Gewoon en anders, met elke dag een andere les:

Maandag
1a. Wat is gewoon en wat is anders?
Dinsdag
5b. Knap anders
Woensdag
3a. Bloempotkapsels & uilenbrillen
Donderdag
7a. Een zee vol ongewone vis
Vrijdag
10b. Bestaan anders en gewoon?

Voor de gymles: 8c. Schipper mag ik overvaren?

 Projectmaand
Vier weken. Elke week drie lessen. De dag kan zelf worden bepaald.
Week 1. Introductie
1c. Groeten uit Frankrijk
6a. Wat zeg je dat raar
5a. Nomaden in Jordanië
Week 2. Meer doen
2a. En ik, en ik, en ik
3b. 100 jaar geleden
4b. Wegenkaart van je groepje
Week 3. Meer creatief
7c. Een schilderij in vierkanten
6b. Andersom rap
9c. Met andere ogen
Week 4. Meer denken en meer doen
8b. Vreemde eend
9a. Blauwsokje en de lieve poes
10c. Ode aan anders
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Inleiding
Deze eerste werkvorm laat de kinderen ken-
nis maken met de termen gewoon en anders. 
Ze kijken daarbij naar hun eigen leven: wie ze 
zijn, wat ze wel of niet willen, wat ze wel of 
niet leuk vinden. 
Met deze introductieopdracht komen de kin-
deren er achter dat veel wat voor hen zelf ‘ge-
woon’ is voor anderen juist ‘anders’ kan zijn. 
De overeenkomsten en verschillen tussen 
kinderen zullen bij deze opdracht naar voren 
komen.

Opdracht
Laat de kinderen het bijgaande werkblad ‘Dit 
ben ik’ invullen. Laat ze nog niet hun naam 
invullen bovenaan.
Neem alle bladen weer in als iedereen 
zijn zelfportret heeft opgeschreven en de 
pasfoto heeft getekend. Lees de vragen en 
antwoorden voor, zonder de naam van het 
kind te noemen.
De kinderen raden van welke klasgenoot 
het werkblad is. Vinden ze de antwoorden 
‘gewoon’ of vinden ze de antwoorden ‘anders’? 
Op de vraag naar je lievelingsdier klinkt het 
antwoord ‘een hond’ heel gewoon, maar als het 
een spin is of een krokodil, is dat dan ook nog 

gewoon of juist bijzonder of beter nog: ánders?
Het leukste is als  ze elkaar daar ook 
vragen over gaan stellen. Waarom heb jij 
dat antwoord gegeven? Het kind dat het 
zelfportret heeft geschreven, kan dan een 
toelichting en uitleg geven. Misschien is het 
toch niet zo ‘anders’ als het leek of… juist wél!
Zo komt een groepsgesprek op gang over wat 
‘gewoon’ is en wat ‘anders’ is. 

Tips
Voor de termen ‘gewoon’ en ‘anders’ kan ook 
de woordenlijst achterin worden gebruikt!
Naar aanleiding van de portretten kun je 
natuurlijk ook alleen de aparte ‘anders’-
dingen er uit halen.
Je kunt de portretten ook spreiden over een 
aantal dagen, dan kunnen er elke dag een paar 
worden behandeld.
Hang de portretten in de klas. Je kunt er naar 
verwijzen als een bepaald thema (hobby, 
lievelingsvak of lievelingsdier) aan de orde 
komt.
Ook kan statistiek worden behandeld aan de 
hand van de uitkomsten. Met percentages, de 
meerderheid, een derde, de helft. De vragen 
over leeftijd, kleur haar en kleur ogen komen 
hiervoor in aanmerking. 

klassikaal

30 minuten

WAT IS GEWOON? 
EN WAT IS ANDERS??
Groepsgesprek, tekenen en schrijven

pen en papier

klaslokaal 
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wat is waar en wat is gelogen? © Kwintessens

  WERKBLAD

 Zelfportret

DIT BEN IK

Naam: 
 
Leeftijd: 
 
Lengte: 

Kleur ogen: 

Kleur haar: 
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  WERKBLAD

Wat ik leuk vind op school:   

Wat ik niet leuk vind op school:   

Wat ik het liefst doe in mijn vrije tijd:   

Mijn lievelingsdier:   

Mijn lievelingsmuziek:   

Mijn favoriete tv-programma:   

Wat ik erg vind in de wereld:   

Wat ik heel belangrijk vind:   

Wat ik later wil worden:   

1A
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Inleiding
In de afgelopen eeuw is onze samenleving 
drastisch veranderd door de enorme ontwik-
keling van kennis en techniek. Een heleboel 
dingen die voor kinderen nu heel gewoon zijn 
(mobiele telefoons, een auto, vliegvakanties, 
een bubbelbad in huis, etc.) waren tot voor 
kort helemaal niet vanzelfsprekend, laat 
staan vijftig of honderd jaar geleden! 
Wat we nu gewoon vinden is dus eigenlijk 
veel minder ‘gewoon’ als je kijkt hoe het vroe-
ger is geweest. 
Het gaat er bij deze opdracht niet om dat de 
kinderen feitenkennis opdoen, maar de bedoe-
ling is dat ze zich verwonderen over verschil-
len in het leven van kinderen vroeger en nu.

Opdracht 
   Ieder groepje krijgt het werkblad en knipt 

de voorwerpen uit (of doe dit van tevoren 
zelf ). 

   De kinderen maken setjes van de voorwer-
pen van vroeger en nu die bij elkaar horen.  

   Ieder groepje kiest nu een van de onder-
werpen van de kaartjes en gaat op internet 
en in geschiedenisboeken meer informatie 

over dat onderwerp zoeken. Maak hiervoor 
gebruik van bijvoorbeeld de geschiedenis-
methode en van  www.schooltv.nl. 

Geef aan dat ze vooral letten op overeenkom-
sten en verschillen tussen toen en nu. 

   Laat de groepjes een muurkrant maken over 
hun onderwerp. Daarin moet duidelijk naar 
voren komen wat er in de gevonden periode 
met betrekking tot hun onderwerp ‘anders’ 
was dan nu en wat er hetzelfde is als nu.  

   Hang alle muurkranten op in de klas. 

Varianten
Laat de kinderen (hun) ouders interviewen 
over vroeger. Of nodig een ouder iemand uit 
om in de klas te komen vertellen over zijn of 
haar jeugd. 

Tips
Er zijn ook veel streekmusea die speciale edu-
catieve materialen hebben voor kinderen over 
het leven vroeger. Soms komen vrijwilligers 
zelfs langs in de klas om speelgoed of andere 
voorwerpen van vroeger te laten zien en er 
een les over te verzorgen.

3B
100 JAAR 
GELEDEN?
informatie zoeken, muurkrant maken
 

groepjes
van 4

60 minuten

klaslokaal, documentatie-
ruimte, computerruimte 

voor ieder groepje een werk-
blad (eventueel gekopieerd 
op dik papier en geplastifi -
ceerd), schaar, pen en grote 
vellen papier; geschiedenis-
boeken en eventueel compu-
ter met internetaansluiting 



100 jaar geleden © Kwintessens

  WERKBLAD3B
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Inleiding
Kinderen genieten van fantasie, omdat alles 
daarin mogelijk is. Een pop kan praten en 
een kabouter bestaat echt. Een kind dat deze 
opdracht doet, speelt vandaag ‘de grote goo-
chelaar’. Hij mag gewone dingen veranderen 
in wat hij maar wil!
De versjes op het werkblad mag hij oefenen 
en opzeggen en daarna mag hij er ook zelf een 
paar verzinnen. Zo oefent het kind op speelse 
wijze om zich te presenteren. 

Opdracht
Het kind leest de veranderversjes op het werk-
blad. 
Hij oefent in het hardop uitspreken van de 
versjes. Klinken ze goed zo? Daarna probeert 
hij zelf ook één of meer versjes te verzinnen. 

Tip
Om het effect te vergroten kan het kind zich 
ook verkleden. Laat hij zelf bedenken hoe de 
veranderaar eruit zou kunnen zien. 

Variant
Het kind kan de versjes met nog een paar kin-
deren verwerken tot een toneelstukje. 

6C
DE
VERANDERAAR?
Expressie, toneel, creatief 

individueel

30 minuten

werkblad, pen, papier

hoek van het 
klaslokaal, gang 



de veranderaar © Kwintessens

  WERKBLAD6C

Kazee, kazaa, kazoe

De meester wordt een koe

Rood, geel, groen

Wat is dat raar

Mijn vader krijgt  

Oranje haar

Kijk eens daar

Dat is toch gek

Mijn hond krijgt

Een giraffenek

Eerste, tweede, derde klas

Ik wou dat jij een … was
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Inleiding
Zangspelen zijn zo oud als de wereld. Kinde-
ren van alle leeftijden genieten van spelletjes 
waarbij ze kunnen zingen en bewegen.
Bij dit oeroude overloopspelletje mag de 
schipper steeds bepalen hoe de kinderen zich 
op een andere manier naar de overkant bewe-
gen. De kinderen ontdekken hoeveel plezier 
het geeft om samen te bewegen en te zingen. 

Opdracht
De kinderen staan achter een streep aan één 
kant van het speelveld. De schipper is de tik-
ker en staat in het veld ze op te wachten. 
De kinderen zingen: ‘Schipper, mag ik overva-
ren, ja of nee?’ 
Zegt de schipper ‘nee’, dan wordt er opnieuw 
gezongen. 
Zegt de schipper ‘ja’, dan zingen de kinderen: 
‘Moet ik dan een cent betalen, ja of nee?’ 
Zegt de schipper ‘nee’, dan lopen de kinderen 
over en de schipper probeert hen te tikken. 
Zegt de schipper ‘ja’, dan vragen de kinderen: 
‘Hoe?’
De schipper doet nu een buitenissige manier 
van bewegen voor (huppen, hinken, kruipen 
op handen en voeten). De kinderen moeten 
zich op deze wijze naar de overkant verplaat-

sen. Tijdens deze tocht probeert de schipper 
zoveel mogelijk kinderen te tikken. Hij moet 
zich daarbij voortbewegen op dezelfde ma-
nier als de andere kinderen! 
Degenen die worden getikt, blijven meespe-
len. Na enkele keren overlopen wisselen van 
schipper.

Tip
De melodie van ‘Schipper mag ik overvaren’ is 
te vinden op verschillende liedjessites, zoals:  
www.liedjesland.com/Liedjes/kinderliedjes. 

Varianten
Kinderen die door de ‘schipper’ getikt zijn, 
kunnen ook gaan helpen met tikken.
In Spanje wordt El Gavilán gespeeld, de ade-
laar. Het veld moet ongeveer 10 meter lang 
zijn en wordt in twee delen opgedeeld met 
een ‘vrije zone ‘ aan beide kanten. Een kind 
begint als ‘adelaar’ en de andere kinderen zijn 
’duiven’. Bij het signaal proberen de ‘duiven’ 
naar de andere kant te komen waarbij de ade-
laar probeert de duiven te tikken. De duiven 
die worden getikt veranderen in een adelaar, 
totdat er geen duiven meer over zijn. Dit spel 
kan ook gespeeld worden met de verschil-
lende bewegingen zoals hierboven staat. 

8C
SCHIPPER MAG
IK OVERVAREN??
Spel, zingen, bewegen

groepje van
4 tot 10

25 minuten

geen

gymzaal, speelplein 
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Inleiding
Mensen zijn sociale wezens. We leren door 
elkaar na te doen, we vertonen gedrag dat bij 
een bepaalde groep hoort. Tegelijk proberen 
we ook individualiteit uit te stralen. Op één 
of andere manier willen we laten zien dat we 
niet een kopie zijn van de buurman of buur-
vrouw.
In deze opdracht spelen de kinderen met de 
consequenties van tot in het absurde door-
gevoerde individualiteit of juist tot in het 
absurde doorgevoerde collectiviteit. 

Opdracht
Stel je voor: je gaat op reis en komt in een 
land waar één van de volgende wetten van 
kracht is. (Kies één van deze landen.)
Land A: de anders dan anders wet. Het is ver-
boden om iets hetzelfde te doen, te zeggen of 
er hetzelfde uit te zien als iemand anders. Wie 
hetzelfde doet/zegt/eruitziet als een ander, 
wordt beschuldigd van plagiaat.
Land B: de meer van hetzelfde wet. In dit land 
is het verboden om iets anders te doen/te 
zeggen of er anders uit te zien dan anderen. 
Zodra je afwijkt, moet je bewijzen dat iemand 
anders ook al eens zoiets heeft gezegd, ge-
daan of zich net zo heeft gekleed. Het is ver-

boden om ‘origineel’ te zijn.
Bespreek met elkaar hoe het dagelijkse leven 
is in een dergelijk land. Hoe zou jij er leven? 
Wat voor kleren draag je? Wat mag je er wel, 
wat mag je er niet? Hoe zou een school in het 
land zijn? Welke lessen krijg je er? Hoe krijg 
je er les? Hoe reizen de mensen?
Verzin een kort toneelstukje waarin je de 
klas laat kennismaken met het leven in dat 
land. Dat kan bijvoorbeeld door als reizigers 
verslag te doen van jullie belevenissen in dat 
land. Of door een situatie ter plekke uit te 
spelen.

Varianten
In plaats van toneelspel kunt u de kinderen 
een opstel laten schrijven of een stripverhaal 
laten tekenen.
Stel je voor: je bent in een dergelijk land (zie 
boven) opgepakt, omdat je de wet hebt over-
treden. Vanuit de gevangenis schrijf je een 
brief naar je vrienden in Nederland. Leg hun 
uit wat er is gebeurd.

9B
DE ANDERS 
DAN ANDERS WET?
Fantaseren, drama 

schrijfgereedschap, 
eventueel tekenmateriaal

rustig hoekje 

groepje van 3 tot 5

30–45 minuten
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Inleiding
In deze opdracht komen veel fi losofi sch ge-
tinte vragen die impliciet en expliciet voort-
durend aan de orde zijn geweest, nog een keer 
terug. Deze opdracht kan dan ook het beste 
worden gedaan als al een fl ink aantal andere 
opdrachten uit deze lesmap zijn uitgevoerd. 
Anders komen de vragen te veel uit de lucht 
vallen. De opdracht werkt goed als afsluitende 
opdracht van een project omdat alle losse 
vraagstukken nog een keer in samenhang wor-
den besproken. Hierna kan het thema dan nog 
individueel worden verwerkt in opdracht 10 c. 

Opdracht 1
Verdeel de klas in drietallen. Laat de helft van 
de drietallen een defi nitie bedenken van het 
woord ‘anders’ en de andere helft van de drie-
tallen een defi nitie bedenken van het woord 
‘gewoon’. Geef bij de uitleg de volgende aan-
wijzingen mee: 
Een defi nitie is een omschrijving waarin de 
betekenis van een begrip wordt uitgelegd. 
Stel je bijvoorbeeld voor dat je het woord 
moet uitleggen aan iemand die geen Neder-
lands spreekt.
In de beide omschrijvingen mogen de woor-
den ‘anders’ en ‘gewoon’ niet voorkomen.

Opdracht 2
Als iedereen klaar is geeft u de groepjes de 
volgende opdracht:
Bedenk drie dingen die iedereen gewoon 
vindt
Bedenk drie dingen die iedereen anders vindt
Probeer goed na te denken of echt íedereen 
datgene anders of gewoon vindt; of er hele-
maal niemand te bedenken valt die dat toch 
gewoon respectievelijk anders vindt! 

Opdracht 3
Bespreek de opdrachten klassikaal en ga over 
in een fi losofi sch gesprek. Maak daarvoor een 
keuze uit de genoemde vragen. Hanteer de 
volgende basisregels:
Het ‘goede’ antwoord bestaat niet, dus wat 
iemand inbrengt is nooit fout of stom. Nie-
mand heeft meer gelijk dan een ander.
Iedere gedachte, vraag of antwoord wordt 
serieus genomen, zolang die bijdraagt aan het 
‘onderzoek’ naar jullie vraag. 
Er hoeft niet iets ‘uit te komen’ en jullie hoe-
ven het niet ‘eens’ te worden.
Respecteer ieders mening; elkaar kritisch be-
vragen mag wel.
De mening van de leerkracht is niet ‘meer 
waar’ of belangrijker dan die van de kinderen.

BESTAAN  
ANDERS EN GEWOON??
Filosoferen

klassikaal (deels 
in drietallen)

60 minuten

pen en papier

klaslokaal 
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