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Jonas & Jasper spinnertje — Les

5.
Seat of my youth! thy distant spire
Recalls each scene of joy;
My bosom glows with former fire, –
In mind again a boy.
Thy grove of elms, thy verdant hill,
Thy every path delights me still,
Each flower a double fragrance flings;
Again, as once, in converse gay,
Each dear associate seems to say,
“Friendship is Love without his wings!”
Lord Byron — L’Amitié est L’Amour sans Ailes [december 29, 1806]
(Vriendschap is Liefde zonder vleugels)

Fragment uit: Works, 1832, vii. 161
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Jonas & Jasper spinnertje — Voorwoord

Een woord vooraf
Hmm, een spinnetje of een spinnertje? Even opletten, hoe heet het? En wat is dat eigenlijk, een
spinnertje? Al vanaf het lezen van de titel bereiken Frederik, Katia, Merel en Olivier dat je hersens op ‘aan’ gaan. Met respect voor eigenheid en tegelijk een zachte aanmoediging tot gezamenlijk burgerschap leiden ze kinderen en hun leerkracht met dit boekje en de werkmap door
het woud van vooroordelen. Wat eerst een griezelig bos lijkt, wordt een spannend oerwoud. Het
boek bevat veel elementen die kinderen leuk vinden: een beetje griezelen (brrr er komt een harige snuit uit je neus) en geruststelling (oh, iedereen heeft het en het ziet er lief en grappig uit).
Verschillen worden gewoon en verliefd worden, is gelukkig voor iedereen weggelegd. Je hoeft alleen maar een spinnertje tegen te komen die jouw spinnertje lief vindt. Zomaar, dat gebeurt, dat
kies je niet. En verliefd is leuk, dat is duidelijk, wie het ook is waar je verliefd op bent geworden.
Zeer te waarderen is, dat de lessen gebaseerd worden op wat er vanuit de kinderen zelf komt. De
volwassene heeft de taak van mentor, waarmee de kwaliteit van een leerkracht ten volle wordt
benut.
Een boek waar je de creativiteit van de makers meteen voelt. Het lesboek bevat veel activiteiten
die kinderen aanspreken, en het zet hun hersens op ‘aan’. Op een wijze waarop hun hersens
vloeiender zullen gaan werken, niet alleen gericht op het onderwerp holebi, maar op het ontdekken dat je leert waarderen wat je leert kennen. Een respectvolle reis door tolerantieland.
Dr. Martine F. Delfos
Utrecht, december 2007
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Activiteit 1: inleiding op het thema.

Jonas & Jasper spinnertje — Les 1

Tijd:
25 min
Concreet:
•

Leerlingen maken kennis met het thema en het boekje.

•

Leerlingen verkennen het boekje.

•

Leerlingen proberen de illustratie te interpreteren en te begrijpen.

•

Leerlingen kunnen vooruitblikken op een aantal activiteiten.

Materiaal:
Het affiche van de kaft van het boek. (Digitaal beschikbaar op de DVD)
Duiding:
Het thema wordt gestart met een bespreking van de kaft van het boek. De afbeelding toont
een tekening van een schedel met daarop een pluizig beest. De schedel is het hoofd van Jasper.
Het pluizige beest is het Spinnertje van Jasper. Het staat voor de gevoelens en de gedachten van
Jasper.
Spinnertjes zorgen ervoor dat je van andere mensen kunt houden, dat je vrienden kunt maken.
Het hartje staat voor verliefd zijn. Het is een bijzonder kenmerk van Spinnertje.
Twee gelijkgestemde Spinnertjes kunnen meer dan vrienden worden.
Lesverloop:
1. Inleiding: webschema.
Het thema wordt gestart met het opmaken van een webschema. Het uitgangspunt is de voorpagina van het boek ‘Jonas en Jasper en het verhaal van Spinnertje’. De prent met de kaft van
het boek wordt in het midden van het bord gehangen. Het is aan de leerlingen om woorden en
ideeën aan te brengen die bij hen opkomen bij het zien van de tekening en het lezen van de titel.
De aangebrachte ideeën worden rond de tekening geschreven.
Het gaat vooral om de kennismaking met het boek. Thema’s als anders zijn, eigenheid, geaardheid, seksualiteit zullen waarschijnlijk nog niet ter sprake komen. De leerkracht heeft de taak de
ideeën te sturen en bij te sturen.
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•

Wie kunnen Jonas en Jasper zijn?

•

Zouden Jonas en Jasper vrienden zijn?

•

Wat kan een Spinnertje zijn?

•

Zou een Spinnertje lief zijn?

•

Waar zit dat beest eigenlijk?

•

Wat staat dat hartje daar te doen?

•

Herken je delen van de schedel? (Ook lichaamsbouw komt voor in het lessenpakket.)

•

Waar kan het verhaal over gaan?

Jonas & Jasper spinnertje — Les 1

Volgende vragen kunnen een hulp zijn:

De tekening ligt niet voor de hand. Het is mogelijk dat de leerlingen woorden of thema’s aanbrengen die niets met het verhaal te maken hebben. Laat de leerlingen daar vrij hun gang in
gaan. Wanneer ze te ver afwijken kan de leerkracht bijsturen.
2. Midden: het verhaal voorlezen
Lees het verhaal op een expressieve manier voor. Laat de leerlingen steeds de bijhorende prenten zien. Er zullen wellicht heel wat vragen rijzen bij de leerlingen. Die vragen hoeven niet meteen beantwoord te worden. Iedere prent wordt degelijk uitgelegd in het verdere verloop van het
thema.
3. Slot: vooruitblik op het thema.
Als leerkracht maak je een kleine vooruitblik op het thema. Vertel de leerlingen dat een eerste
deel van het thema gaat over verschillen tussen mensen en het aanvaarden van die verschillen.
Een tweede deel gaat over verliefd zijn en houden van.
De verschillen die aan bod komen in het eerste deel zijn:
•

verschillen in keuze van kledij, persoonlijke spullen,

•

verschillen in smaak,

•

verschillen in lichaamsbouw (jongen – meisje, groot – klein, dik – dun, huidskleur),

•

verschillen in culturen.

De onderwerpen die in het tweede deel aan bod komen:
•

gevoelens (blij, bang, boos, droevig)

•

verliefdheid

•

holebiseksualiteit
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Activiteit 2: De koffer van Jasper

Jonas & Jasper spinnertje — Les 2

Tijd:
50 min
Concreet:
•

Leerlingen kunnen zichzelf voorstellen aan de hand een aantal persoonlijke spullen.

•

Leerlingen krijgen de kans om medeleerlingen beter te leren kennen.

•

Leerlingen durven iemand een persoonlijke vraag stellen.

•

Leerlingen durven en willen eigen gedachten en kenmerken uitdrukken/tonen.

•

Leerlingen gaan in omgang met leeftijdgenoten onbevangen en respectvol om

met verschillen.
•

Leerlingen ervaren en uiten dat mensen verschillen in ideeën, in smaak,…

Materiaal:
•

Boekje

•

Elke leerling brengt een rugzakje of koffertje mee met wat spullen in.

•

Elke leerling brengt een foto van zichzelf mee.

Voortaak:
De leerlingen maken thuis een rugzak of koffertje klaar met daarin enkele spullen. De tekeningen van wat Jasper meeneemt, kunnen daar een hulp bij zijn. Ze moeten dus dezelfde zaken meebrengen als Jasper. ( foto van favoriete logeerplaats, pyjama, broek/rok, t-shirt, tandenborstel en
tandpasta, knuffel en onderbroek) Ze doen alsof ze ergens zullen gaan logeren.
Duiding:
Het eerste deeltje van het verhaal gaat over Jasper die gaat logeren bij Tante Tien. Hij maakt zijn
koffer klaar. Wat Jasper meeneemt zie je op de foto’s.
•

Een koffertje om alles makkelijk mee te kunnen dragen. Het koffertje met gekleurde

bollen is zijn favoriete koffertje.
•

Een foto van het huis van zijn Tante, een routebeschrijving, een buskaartje en een

treinticket.
•

Een pyjama met een korte broek, anders heeft hij het te warm.

•

Een korte broek om buiten te spelen.

•

Een trui met zwarte en witte strepen. Jasper houdt van strepen.

•

Zijn tandenborstel en tandpasta met kauwgomsmaak.

•

Zijn knuffelbeer, zo is hij ’s nachts minder alleen.

•

Een stoere boxershort.

7

Lesverloop:
1. Inleiding: De koffer van Jasper.
Vertel het eerste stukje van het verhaal aan de hand van de foto’s.
Jonas & Jasper spinnertje — Les 2

Bijhorende tekst: ‘Jasper is bijna zeven en blijft bij Tante Tien slapen. Niet in haar bed natuurlijk, Jasper heeft zijn eigen kamer.’
2. Midden: tentoonstelling.
Vertel de leerlingen dat je een tentoonstelling wilt maken met alles wat ze hebben meegebracht.
De leerlingen mogen elk hun eigen spullen tentoon stellen. Plaats de stoelen in een kringopstelling. Elke leerling krijgt een stoel waarop de spullen uitgestald kunnen worden. Het is belangrijk de leerlingen niet te verplichten alles te tonen. Ze hebben het recht om bepaalde dingen in
hun koffertje te laten zitten. Iedere leerling zet zijn foto bij zijn stoel. Wanneer iedereen klaar
is kan de tentoonstelling geopend worden. De leerlingen krijgen de kans om de spullen van iemand anders te bekijken.
Geef hen de volgende opdracht:
Zoek naar dingen die jij ook/niet hebt. Ga op zoek naar verschillen.
Wanneer je een vraag hebt over de spullen van iemand kan je die straks aan die leerling stellen.
Maak duidelijk de afspraak dat ze respect moeten hebben voor de spullen van iemand anders.
Willen de leerlingen iets aanraken dan moeten ze dat vragen.
Op jouw teken gaat iedereen weer achter zijn eigen stoel staan. Wie een vraag heeft mag die nu
stellen. Wie een opmerking heeft mag die in de groep gooien.
Om het gesprek gaande te houden kan je de volgende vragen stellen:
•

Wat zijn de verschillen die je gemerkt hebt?

•

Zijn er gelijkenissen?

•

Mag je zelf kiezen wat je meeneemt op reis of doet mama dat?

•

Ben je soms jaloers op iemand anders zijn spullen?

•

Hoe voelt het als iemand anders iets heeft wat jij zou willen hebben?

3. Slot: besluit.
Je komt met de leerlingen tot het besluit dat er heel veel verschillen zijn tussen elkaar. Iedereen
is anders en heeft een andere smaak, andere ideeën. Belangrijk is dat we die verschillen respecteren en aanvaarden. Soms zijn er dingen die je voor jezelf wil houden. Ook dat moeten we
respecteren. Niet iedereen loopt te koop met wat hij heeft of denkt.
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Activiteit 3: Soep maken

Jonas & Jasper spinnertje — Les 3

Tijd:
50 min
Concreet:
•

Leerlingen kunnen samen het bereiden van de soep tot een goed einde brengen.

•

Leerlingen ervaren dat een bereiding gemaakt wordt met behulp van

verschillende ingrediënten.
•

Leerlingen ervaren dat niet iedereen hetzelfde lust en tonen daar respect voor.

•

Leerlingen beleven plezier aan het samen werken, eten, …

Materiaal:
•

Boekje

•

Ingrediënten voor groene soep

•

Kookgerei

•

Werkblad 1

Duiding:
In dit deel van het verhaal krijgt Jasper van zijn tante een bord groene voorgeschoteld. Jasper
ziet dat bord soep wel zitten tot er iets in zijn neus begint te kriebelen. Hij neemt zijn zakdoek en
peutert ermee in z’n neus. Door het wriemelen in zijn neus en vooral door de groene soep komt
er een harige snuit uit zijn neus. Dat is een snuit van Jaspers’ Spinnertje. Spinnertjes houden
niet van groene soep. Wanneer ze groene soep ruiken willen zo snel mogelijk naar buiten, uit je
hoofd.
Lesverloop:
1. Inleiding: Groene soep.
Vertel het tweede stukje van het verhaal.
Bijhorende tekst: Tien maakt voor Jasper een bord soep. Groene soep mét balletjes. ‘Wat ruikt
dat lekker’, denkt Jasper. ‘Hatschjuu!’ Jasper niest boven zijn bord soep. - ‘Ach Jasper’, zegt Tante Tien, ‘neem toch een zakdoek jongen!’ Jasper haalt zijn verfrommelde zakdoek uit zijn broek
en peutert in zijn neus tot er iets tevoorschijn komt. - ‘Bah! Vies’, denkt Jasper. Maar uit zijn neus
komt een snuit!
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2. Midden: Rode soep maken.
a. Recept rode soep.
Omdat het Spinnertje geen groene soep lust, maken we rode soep. Lees het recept en de bereiJonas & Jasper spinnertje — Les 3

dingswijze samen met de leerlingen. Kijk of de leerlingen alle ingrediënten kennen. Waarschijnlijk staan er in de werkwijze ook enkele woorden die wat meer uitleg vragen voor de leerlingen.
Bespreek met de leerlingen wat je zult nodig hebben van kookgerei.
b. Rode soep bereiden.
Geef de leerlingen de kans zoveel mogelijk zelf te doen. Laat ze stap per stap het recept volgen.
Duidt de leerlingen op de gevaren van aardappelmesjes, kookplaatjes, warme potten…
c. Soep proeven.
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Het verorberen van de soep kan de perfecte aanleiding zijn voor een klasgesprek rond de volgende vragen:
•

Wie lust de soep? Waarom wel/niet?

•

Eet je thuis vaak soep?

•

Moet je thuis alles opeten?

•

Wanneer je thuis iets niet lust, moet je het dan toch opeten?

•

Wie mag kiezen wat hij wil eten?

•

Wat is je favoriete eten/smaak?

•

Eten jullie soms een gerecht dat niet van bij ons is?

3. Slot: besluit.
Samen met de leerlingen kan je weer tot het besluit komen dat er heel wat verschillen zijn tussen
mensen. In het geval van de soep gaat het over smaken. Je kunt ook even aanraken dat mensen
uit andere landen ook heel vaak anderen eetgewoonten hebben. Alweer ontdekken de leerlingen
heel wat verschillen tussen elkaar.

Aantal porties:
20 kopjes soep
Ingrediënten:
•

3 dunne prei

•

6 wortels

•

1 blikje tomatenpuree

•

1 gele paprika

•

3 x 100 gram broccoli

•

3 bouillonblokjes

•

9 takjes selder

•

2 liter water

Materiaal:
Mes, snijplank, zeef of vergiet, pan met deksel, maatbeker, houten lepel, keukenschaar, rasp
Werkwijze:
Maak de wortels schoon en snijd ze in plakjes. Doe dat ook met de prei en snijd het wit van de
prei in smalle ringen. Doe net hetzelfde met de selder. Haal het steeltje uit de paprika, snijd
ze in twee en haal er de pitjes uit. De paprika moet in blokjes gesneden worden. Neem dan de
broccoli en haal er de bovenste roosjes af en snijd de stronken in stukjes. Voeg tenslotte het blik
tomatenpuree bij de soep, zodat hij mooi rood kleurt.
Doe alles in een vergiet. Spoel onder de kraan met koud water.
Zet een grote pot op het vuur en doe er twee liter water in. Laat het water koken en doe er de
bouillonblokjes en de groenten in. Laat het een half uur koken tot de groenten zacht zijn.
Tip
Je kunt er ook gehaktballetjes bij doen. Wie geen vlees lust kan (alfabet)vermicelli gebruiken.

Jonas & Jasper spinnertje — Werkblad 1

Recept ‘Rode soep’

Activiteit 4: Het lichaam van Jasper

Jonas & Jasper spinnertje — Les 4

Tijd:
50 min
Concreet:
•

Leerlingen gaan in omgang met leeftijdsgenoten onbevangen en respectvol

om met verschillen.
•

Leerlingen

ervaren,

stellen

vast

en

uiten

dat

meisjes

en

jongens

lichamelijk verschillen.
•

Leerlingen kunnen ervaren en uiten hoe mensen onderling verschillen in

uiterlijk en gedrag.
•

Leerlingen kunnen verwoorden dat lichamelijke verschillen tussen mensen

diverse oorzaken kunnen hebben.
•

Leerlingen kunnen vaststellen en verwoorden dat mensen onderling veel

overeenkomsten hebben in lichaamsbouw.
•

Leerlingen kennen de basisbegrippen om de uitwendige bouw van de mens te

beschrijven: hoofd, arm, been, hand, voet, schouder, knie, vinger, teen, borst, heup,
piemel, kutje
Materiaal:
•

Boekje

•

Kopieerbladen

Duiding:
In dit deel van het verhaal ontdekt Jasper dat er iets in z’n hoofd zit. Het is blijkbaar een bruin
beestje met een harige snuit. Jasper begrijpt er niets van. Wat doet het beest in z’n neus? Waarom
weet hij daar niets van? Tante vindt het blijkbaar heel gewoon en vraagt gewoon om het terug
te stoppen. Tante Tien vertelt Jasper dat het z’n Spinnertje is die naar buiten komt omdat het
groene soep ruikt. De prent toont het hoofd van Jasper. Je ziet het Spinnertje. De tekening is
opgevat als een anatomische doorsnede. Naast het hoofd van Jasper zie je in 4 stappen hoe het
Spinnertje door Jaspers neus naar buiten komt bij het ruiken van de groene soep.

12

Lesverloop:
1. Inleiding: Het lichaam van Jasper.

Jonas & Jasper spinnertje — Les 4

Vertel het derde stukje van het verhaal.
Bijhorende tekst: Jasper schrikt zich een hoedje van de snuit in z’n neus. Tante Tien ziet het harige snuitje nu ook. - ‘Stop het maar gauw terug, Jasper’, raadt Tante Tien aan. ‘Terugstoppen?
Hoezo? Wat zullen we nu krijgen? Waarom zit er een snuit in mijn neus, tante?’, vraagt Jasper
verontrust. ‘Dat is niet zomaar een snuit, dat is je Spinnertje, die heeft een hekel aan groene
soep’, legt Tien uit.
Bekijk samen met de leerlingen de prent. Leg hen uit dat het om een prent gaat die je
wel eens terug vindt in een weetjesboek over het lichaam van de mens. Laat hen verschillende lichaamsdelen op hun eigen lichaam aanwijzen. Vraag hen als laatste hun piemel aan te wijzen. Aangezien de meisjes dat niet kunnen zal er wel reactie komen. Dit
geeft je de kans om in te gaan op de lichamelijke verschillen tussen jongens en meisjes.
Geef de leerlingen even de kans om te ventileren. Vraag ze om verschillende namen voor de
geslachtsdelen op te noemen. (piemel, penis, plasser, pietje,…, poesje, spleetje,kutje…). Zo vermijd je algemene hilariteit in het vervolg van de les. Breng de woordenschat aan bord. Je zult
merken dat na een tijdje de rust terug keert en je normaal kunt praten over lichamelijke verschillen tussen jongens en meisjes.
2. Midden: jongens zijn anders dan meisjes.
a. Lichaamsdelen benoemen
Neem de tekeningen van de kopieerbladen over op het bord. Benoem de aangeduide
lichaamsdelen en vul ze aan. Laat de leerlingen het werkblad aanvullen. Het 1ste en 2de leerjaar
kan aan de slag met de knip -en plakblaadjes. Je vindt deze oefening ook terug aangepast aan het
niveau van het 3de leerjaar op werkblad 5 en 6. Je kunt er voor kiezen om de jongens een tekening
van een jongen te laten aanvullen en de meisjes dat van een meisje. Zorg er voor dat elke leerling
uiteindelijk beide tekeningen aangevuld heeft.
Wanneer de leerlingen over computers beschikken kunnen ze dit digitaal met flashanimaties,
downloadbaar op www.j-h.be/downloads (Adobe Flash Player vereist, gratis programma)
b. Hè, een ander lichaam?
Laat de leerlingen de tekeningen naast elkaar leggen. Vraag ze welke verschillen ze opmerken.
Het belangrijkste verschil zit hem natuurlijk in de geslachtsdelen. Echte andere (belangrijke)
verschillen kunnen ze niet vinden. Het lichaam van een meisje en dat van een jongen vertonen
op die leeftijd bijna geen uiterlijke verschillen. Je kunt dus op zoek gaan naar gelijkenissen. Pas
in de puberteit worden die verschillen veel duidelijker. Gebruik werkblad 2,3 en 4 om de verschillen te bekijken. Bekijk ook de evolutie van 11 jaar naar 16 jaar op werkblad 7. Bij de volwassen man en vrouw zijn er natuurlijk meerdere verschillen op te merken.
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c. Het zit hem in het hoofd.
Veel groter zijn de verschillen in het gedrag. Maar klopt het wel als we zeggen dat meisjes niet
stoer hoeven te zijn? Moeten de jongens wel met blokken en autootjes spelen? Met een stellinJonas & Jasper spinnertje — Les 4

genspel kunnen de leerlingen hun mening geven over een aantal meisjes-jongens verschillen/gelijkenissen. Verdeel het klaslokaal denkbeeldig in twee delen. De ene kant is het akkoorddeel,
de andere kant is het niet-akkoorddeel. In het midden plaats je twee stoelen. Als leerkracht lees
je een stelling voor. De leerlingen gaan in het deel van de klas staan dat hun mening weergeeft.
Wanneer een leerling iets meer uitleg wil geven over zijn antwoord kan hij/zij plaats nemen op
een van de stoelen. Laat de discussies gerust opborrelen.
Eens/Oneens stellingen:
•

Meisjes met kort haar zijn cool.

•

Jongens hebben veel energie.

•

Jongens die met poppen (barbie, pony,..) spelen zijn tof.

•

Jongens mogen huilen.

•

Meisjes kunnen goed voetballen.

•

Meisjes durven alles.

• …
Je kunt als leerkracht zelf nog stellingen aanbrengen. Zorg dat een stelling kort en krachtig is.
Gebruik enkel positieve stellingen.
3. Slot: besluit.
Samen met de leerlingen kan je weer tot het besluit komen dat er verschillen zijn tussen jongens
en meisjes. Zowel lichamelijk alsook op vlak van gevoelens, emoties, keuzes,,,,
Ook hier moeten we rekening houden met elkaar.
Misschien moeten we wat minder onderscheid gaan maken in meisjesdingen en jongensdingen.
Meisjes kunnen even graag voetballen als Jongens. Misschien ben jij wel een jongen die niet zo
stoer is. En wat dan nog?
Vroeger was het anders. Jongens hoorden jongensdingen te doen. Met de poppen spelen was
voor de meisjes. De papa’s gingen uit werken en de mama’s bleven thuis om voor de kinderen te
zorgen.
Papa’s die voor de kinderen zorgden werden vreemd bekeken. Nu mag je meer kiezen wat je
doet. Zaken als gevoelens, emoties, ideeën, gedachten worden in het verhaal afgebeeld als een
Spinnertje, een lief klein diertje in je hoofd. Het is een concreet beeld dat de leerlingen de kans
kan geven om het abstract begrip ‘emoties’ beter te begrijpen.
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Jonas & Jasper spinnertje — Werkblad 2

G eef de l ich a a msdelen een n a a m

Jonas & Jasper spinnertje — Werkblad 3

G eef de l ich a a msdelen een n a a m

Knip de woorden uit en plak ze op de juiste lichaamsdelen of trek een lijntje naar het juiste lichaamsdeel. Zoek de overeenkomsten tussen het jongens- en meisjeslichaam.

hoofd

hoofd

buik

buik

arm

arm

been

been

voet

voet

hand

hand

knie

knie

schouder

schouder

borstkas

borsten

piemel/penis

vagina/kutje

Jonas & Jasper spinnertje — Werkblad 4

Woorden voor 1ste en 2de leerjaar:

n avel, pols, en kel, d ijbeen, scheenbeen, borst k a s, schouder,
pen is/piemel, heup, h a ls

________________
________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

Jonas & Jasper spinnertje — Werkblad 5

Vu l de woorden i n op de ju iste pl a ats:

n avel, pols, en kel, d ijbeen, scheenbeen, borsten, schouder,
vag i n a/ k ut je, heup, h a ls

________________
________________

________________

________________
________________

________________

________________

________________

________________

________________

Jonas & Jasper spinnertje — Werkblad 6

Vu l de woorden i n op de ju iste pl a ats:

11-12 jaar					

13-14 jaar						

Jonas & Jasper spinnertje — Werkblad 7

15-16 jaar

Activiteit 5: Tante Tien stoot haar tas om

Jonas & Jasper spinnertje — Les 5

Tijd:
50 min
Concreet:
•

Leerlingen ervaren dat hun levenswijze kan verschillen van anderen en aanvaarden dat.

•

Leerlingen ervaren en verwoorden dat ze zelf deel uitmaken van een groep. (gezin,

sportclub, toneelvereniging, school ..)
•

Leerlingen beseffen dat sommige mensen een andere levenswijze hebben dan zijzelf,

als ze geconfronteerd worden met beelden, informatie of mensen uit een andere cultuur.
•

Leerlingen ervaren dat kennis onzekerheid en angst doet verdwijnen.

Materiaal:
•

Boekje

•

Een handtas met allerlei ‘vreemde‘’ voorwerpen. Plastuit, foto van een vreemd per-

soon, caleidoscoop, scheermesje, mini koran, oude munten, view master, vruchtbaarheidsbeeldjes, sigaar, krulspeld, liefdesbrief (van man of vrouw), wierookstokje, …(zelf

aan te vullen)
•

Eventueel enkele videofragmenten over het leven in een ander land. (Op de DVD)

Duiding:
Tante Tien loopt naar de kast om een boek te nemen. Wanneer ze opstaat van haar stoel stoot ze
haar handtas om die op tafel staat. Er zitten heel wat vreemde dingen in de handtas van Tante
Tien. Ze is dan ook wel een beetje een vreemde tante. Op de foto in het boek zie je een schelp,
wat oosterse spullen, kraaltjes, een blad met handlijnkundige tekeningen, een lippenstift en enkele foto’s.
Lesverloop:
1. Inleiding: Een vreemde tante.
Vertel het vierde stukje van het verhaal.
Bijhorende tekst: Totaal verbaasd, verstomd en verslagen kijkt Jasper hoe Tante Tien opstaat en
naar de kast loopt. Ze komt terug met een boek voor geleerde mensen, dat ze op tafel legt. Haar
handtas valt om en plots ligt de tafel vol rommel. Bekijk samen met de leerlingen de prent. Laat
de leerlingen benoemen wat ze herkennen.

21

2. Midden: Wat een vreemde spullen!
a. Handtas vol spullen

Jonas & Jasper spinnertje — Les 5

Vertel de leerlingen dat je de handtas van Tante Tien hebt meegebracht naar de klas. Ga samen
op onderzoek naar wat er allemaal inzit. Laat telkens een leerling een voorwerp uit de tas halen.
Laat het bekijken en bespreek het voorwerp.
Vragen die daarbij kunnen helpen:
•

Waarvoor gebruik je dit voorwerp?

•

Wie kan dit gebruiken? (man/vrouw/kind)

•

Waar komt het vandaan? (land, streek, …)

•

Wie heeft het thuis?

•

Gebruiken wij het voorwerp ook regelmatig?

•

Waarom lijkt het zo vreemd? (meestal omdat we het niet kennen)

Op deze manier komen de leerlingen op korte tijd in aanraking met een aantal vreemde culturen. Ze zien ook dat de ene persoon die vreemde voorwerpen gebruikt, terwijl een ander dat niet
doet. Het is belangrijk dat de leerlingen goed begrijpen dat we de vreemde voorwerpen ‘vreemd’
vinden omdat we ze niet kennen. Dingen die we niet kennen schrikken altijd een beetje af. Zo is
dat ook met mensen uit een andere cultuur. Eenmaal je die mensen en hun gebruiken wat beter
leert kennen ga je ze ook minder vreemd vinden.
Het begrip cultuur kan uitgelegd worden als een groep mensen die dezelfde gewoontes, geloof,
traditie, .. hebben. Wanneer in zo’n groep mensen 1 iemand zich anders gaat gedragen wordt die
als ‘vreemd’ aanzien.
Vraag de leerlingen in welke groepen zij leven. (gezin, jeugdbeweging, familie, Vlamingen,…)
Is er iemand in hun groep die vreemd doet? Vraag hen hoe ze zich daar bij voelen.
b. Videofragmenten
De Bamboo Angklung Muziekschool staat in Bandung op Java (Indonesië). In het fragment
zien we jongens en meisjes van vier jaar en ouder, liedjes zingen, terwijl kleinere en grotere kinderen op een klokkenspel spelen gemaakt van bamboehout. Men brengt ook een schimmenspel
met de Wajang poppen, die je in de fotomontage en in het begin ziet. Een deel van de opbrengst
van de dagelijkse optreden, gaat naar de educatie van de kinderen. Op Java is er namelijk geen
schoolplicht en het onderwijssysteem werd na de crisis in 1970 pas herstart. Via deze optredens
is het onderwijs zelfbedruipend. Bekijk samen met de leerlingen het fragment. Bespreek wat er
te zien was. Ga in op verschillen met onze cultuur. Laat ze ook gelijkenissen zoeken.
3. Slot: besluit.
Samen met de leerlingen kan je tot het besluit komen dat er heel wat verschillen zijn tussen
mensen van andere landen en wij. Je moet durven de stap te zetten om iets beter te leren kennen.
Vooroordelen worden weggewerkt door het geven van informatie. Het is erg belangrijk dat de
leerlingen dat inzicht verwerven.
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Activiteit 6: Spinnertje woont in je hoofd

Jonas & Jasper spinnertje — Les 6

Tijd:
50 min
Concreet:
•

Leerlingen kunnen de belangrijkste gevoelens correct benoemen.

•

Leerlingen kunnen bij zichzelf en bij andere bepaalde gevoelens herkennen.

•

Leerlingen kunnen gevoelens uiten met behulp van hun lichaam.

•

Leerlingen kunnen beschrijven wat ze voelen en wat ze doen in een concrete situatie.

(boos zijn, bang zijn, droevig zijn, blij zijn, verdrietig zijn, verliefd zijn).
•

Leerlingen kunnen zich voorstellen wat een ander denkt, voelt, wil of bedoelt.

•

Leerlingen kunnen in gedachten, gevoelens en reacties van anderen verschillen en

gelijkenissen met zichzelf herkennen.
•

Leerlingen begrijpen het concrete beeld van een spinnertje.

•

Leerlingen beschrijven verliefd zijn als een sterk gevoel dat leeft tussen twee mensen

die het goed met elkaar kunnen vinden.
•

Leerlingen ervaren, uiten en stellen vast dat mensen hun gevoelens voor elkaar uit-

drukken in lichaamstaal.
Materiaal:
•

Boekje

•

Medicijnfles

•

Werkbladen 9, 10, 11, 12

Duiding:
Tante Tien neemt een boek en vindt daarin een foto van een spinnertje.
Het ziet er uit als een lief klein hamstertje met lange bruine haren. De uitleg van Tante Tien
komt voor Jasper aan als een nieuwsflits. Vandaar dat de verklaring wordt weergegeven in een
krantenbericht. We gebruiken het Spinnertje als concreet beeld voor de gevoelens van een mens.
Wanneer de Spinnertjes van twee mensen goed met elkaar opschieten kunnen ze van elkaar
houden en verliefd worden op elkaar. Twee Spinnertjes kunnen ook gewoon bevriend zijn zonder meer. Wanneer je ruzie maakt met iemand of iemand kwaad doet dan wil je Spinnertje vluchten. Je voelt je dan niet zo goed en je bent soms kwaad op jezelf.
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Lesverloop:
1. Inleiding: Spinnertje woont in je hoofd.

Jonas & Jasper spinnertje — Les 6

Vertel het vijfde stukje van het verhaal. (2 pagina’s) Bijhorende tekst: Ze zoekt en ze vindt een
prentje van iets wat op een hamster gelijkt met een spitse rode tong en kleine schildpadoogjes. ‘Wat
doet het in mijn hoofd, Tante Tien?’ Een Spinnertje zorgt dat je verliefd kan worden en houden
van iemand met een even aardig Spinnertje.’, legt Tante Tien met een professorstem uit. ‘Waarom
heeft men mij dit nooit verteld? Waarom wist ik dit niet eerder?’ vraagt Jasper zich af. ‘Daarom,
gewoon. Het is iets wat iedereen weet en niet verteld hoeft te worden. Zonder Spinnertje ben je nu
eenmaal zielig, alleen,…want niemand kan van je houden.’ - ‘Oh … maar wil dat Spinnertje
soms niet een keertje naar buiten?’ ‘Enkel als je niet lief bent tegen je Spinnertje of als hij groene
soep ruikt wil hij wegvluchten, anders niet.’
2. Midden: Over gevoelens.
a. Wat is een Spinnertje?
Maak de leerlingen duidelijk dat een Spinnertje je dingen kan laten voelen. Geen pijn maar gevoelens. Gevoelens als houden van. Dat voel je binnenin. Je kunt dat niet vastpakken maar
het is er wel. Laat de leerlingen op zoek gaan naar gevoelens. Maak een duidelijk verschil
tussen verliefdheid en vriendschap. Vriendschap met leeftijdsgenoten, met broers/zussen of
volwassenen. Teken op het bord een Spinnertje. Laat de leerlingen gevoelens aanbrengen
en noteer ze rond het Spinnertje. Laat ze nadenken over wat je aan een liefje schrijft of zegt,
en wat je tegen een vriend(in) zegt/schrijft. Je kan ook een aantal gevoelens op het bord noteren en de leerlingen een situatie laten zoeken waarin je je zo voelt. Je kan de leerlingen de
gevoelens laten uitbeelden. Zonder geluid, enkel met hun lichaam. Je selecteert samen met
de leerlingen de vier belangrijkste gevoelens (blij, boos, bang, droevig). Benoem ze en hang
de vier tekeningen aan het bord. Bespreek wat er te zien valt op de tekeningen. Wat zie je
aan de ogen, de mond, de wenkbrauwen? Als oefening kun je de leerlingen een gezicht laten tekenen. Ze moeten er voor zorgen dat je kan zien hoe de getekende persoon zich voelt.
Een Spinnertje zit natuurlijk niet echt in je hoofd. Het is een concreet beeld voor gevoelens.
Vraag de leerlingen of er nu echt een beestje in hun hoofd zit.
Twee Spinnertjes die dezelfde gevoelens hebben kunnen goed met elkaar kunnen opschieten.
Ze kunnen goede vrienden worden. Twee mensen waarvan de Spinnertjes het niet met elkaar
eens zijn zullen dus ook niet zo goed met elkaar opschieten. Dat hoeft ook niet. Zolang ze maar
respect tonen voor elkaar en elkaar aanvaarden in hun verschillen.
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b. Spinnertje laten spreken.
Vertel de leerlingen dat je even wilt onderzoeken of ze kunnen tonen wat hun Spinnertje denkt.
Je speelt een eenvoudig dramaspel.
Jonas & Jasper spinnertje — Les 6

Vb.: Stel de leerlingen op in een kring. Je zult een gevoel doorgeven. De leerkracht start. Je zegt
tegen je linkerbuur een erg eenvoudige zin.
Vb.: De hond van de buren blaft. Je linkerbuur zegt nu die zin hardop door aan zijn linkerbuur.
Zo ga je de kring rond. Maar telkens wanneer de zin wordt doorgezegd moet het gevoel waarmee dat gebeurt een stukje sterker worden. Welk gevoel je neemt spreek je op voorhand af met
de leerlingen. Neem je bijvoorbeeld het gevoel boos, dan zal leerling 2 bozer moet klinken dan
leerling 1, leerling 3 zal bozer zijn dat leerling 2 enz.…
c. Help! Verliefd.
Vertel de leerlingen dat 2 Spinnertjes, dus twee mensen die het echt goed met elkaar kunnen
vinden, verliefd kunnen worden op elkaar en echt van elkaar houden. Ze vinden elkaar erg leuk
en erg knap. Je kunt erg goed voelen wanneer jouw Spinnertje verliefd is op het Spinnertje van
iemand anders. Je kan daar niet veel aan veranderen. Het is nu eenmaal zo. Verliefd zijn komt
zomaar en meestal heel onverwacht. Je kan niet kiezen hoe of wanneer het komt.
Laat de leerlingen verwoorden wat je voelt als je verliefd bent. Bijvoorbeeld;
•

Ik voel duizend beestjes kriebelen in mijn buik.

•

Ik wil de hele dag zingen.

•

Het is alsof de zon de hele dag schijnt.

•

Wegzakken in je pas gewassen donsdeken.

•

Het is als een ijsje met aardbeiensmaak.

3. Slot: fles vol liefde.
Wanneer je verliefd bent op iemand wil je hem of haar allerlei fijne woordjes toefluisteren. Dat kan ook wanneer je gewoon van iemand houdt. Zoals je mama of papa of broers
en zussen. We maken een fles vol liefde. Een fles vol lieve woordjes. Alle leerlingen krijgen strookjes papier waarop ze lieve woordjes kunnen schrijven. Stop die woordjes in een
fles en je krijgt een fles vol liefde. Je kan deze fles altijd bovenhalen in een periode waarin
het iets moeilijker gaat in de klas op gebied van ‘graag zien’. Het is belangrijk dat de leerlingen onthouden dat verliefd zijn je altijd overvalt, dat je er niets kunt tegen beginnen.
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Jonas & Jasper spinnertje — Werkblad 9

Jonas & Jasper spinnertje — Werkblad 10

Jonas & Jasper spinnertje — Werkblad 11

Jonas & Jasper spinnertje — Werkblad 12

Activiteit 7: Holebiseksualiteit

Jonas & Jasper spinnertje — Les 7

Tijd:
50 min
Concreet:
•

Leerlingen begrijpen het woord holebiseksualiteit.

•

Leerlingen kunnen hun gevoelens en ideeën over holebiseksualiteit op een

positieve manier uiten.
•

Leerlingen ervaren dat mensen hun gevoelens voor elkaar vaak uiten in lichaamstaal.

•

Leerlingen kunnen zich voorstellen of kunnen zich verplaatsen in het gevoel

van iemand anders.
•

Leerlingen kunnen omgaan met verschillen in seksuele geaardheid.

Materiaal:
•

Boekje

•

Werkblad 13

Duiding:
Op de foto zien we het dagboek van Jasper. Het dagboek ziet er misschien anders uit dan je van
een jongen zou verwachten. Op de foto zien we Jonas. In dit stukje van het verhaal vraagt Jasper
vraagt zich af of zijn spinnertje, het spinnertje van Jonas aardig vindt. Hij voelt dat hij verliefd
is op Jonas. Tante Tien heeft er helemaal geen probleem mee. Ze vindt het zelf fijn dat Jonas en
Jasper zo goed met elkaar opschieten. Tante Tien doet daar heel normaal over.
Lesverloop:
1. Inleiding: Het dagboek
Vertel het zesde stukje van het verhaal. Bijhorende tekst: Denk je dat mijn Spinnertje, het Spinnertje van Jonas aardig vindt? Tante Tien antwoordt met: ‘Dat kan best.‘’
2. Midden: holebiseksualiteit.
a. Holebi ?
Vertel de leerlingen: Twee Spinnertjes die het goed met elkaar vinden kunnen verliefd worden
op elkaar. Dat gebeurt zomaar, je kunt er niets tegen beginnen. Verliefd zijn is een erg fijn gevoel.
Je loopt op wolkjes en duizend vlinders kriebelen in je buik. Jasper is verliefd op Jonas. Jasper is
verliefd op een jongen. Dat lijkt een beetje vreemd maar voor Jasper is dat heel gewoon. Zijn
Spinnertje vindt het Spinnertje van Jonas erg aardig. Je zou kunnen zeggen dat Jonas homo is.
Homo is het woord voor een jongen die verliefd wordt op een andere jongen.
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Zo is er ook een woord voor een meisje dat verliefd wordt op een ander meisje. Dat noemen we lesbisch. Er zijn ook jongens of meisjes die zowel op jongens als op meisjes verliefd worden. Die jongens en meisjes zijn bi. Alle woorden samen vormen het woord
Jonas & Jasper spinnertje — Les 7

ho-le-bi. Wanneer je verliefd wordt op iemand van het andere geslacht ben je hetero.
Sommige heteroseksuele mensen vinden het een beetje vreemd dat twee jongens of twee meisjes
elkaar graag zien. Laat de leerlingen reageren. Houd een klasgesprek rond holebiseksualiteit.
Enkele vragen die kunnen helpen:
•

Ken je iemand uit jouw buurt of familie die holebi is?

•

Vind je het lief dat twee jongens of meisjes verliefd worden op elkaar?

•

Kan je aan iemand zien of hij/zij holebi is?

•

…

b. Zoals andere mensen.
Twee jongens die verliefd zijn op elkaar doen net dezelfde dingen als een jongen en een meisje.
Ga met de klas op zoek naar wat verliefde mensen doen. Hoe kan je zien aan twee mensen dat
ze verliefd zijn op elkaar? Laat de leerlingen dingen bedenken die Jonas en Jasper samen kunnen
doen. Laat ze hun ideeën tekenen rond de foto van Jonas en Jasper. Laat ze nadien vertellen wat
zij denken dat Jonas en Jasper als verliefden kunnen doen.
3. Slot
Vorm samen met de leerlingen het besluit dat Jonas en Jasper eigenlijk net dezelfde dingen doen
als andere mensen die verliefd zijn. Verliefd worden gebeurt nu eenmaal, en dat kan om het even
wie overkomen.
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Jonas & Jasper spinnertje — Werkblad 13

Activiteit 8: Slot: Coming-out party / fotoverhaal

Jonas & Jasper spinnertje — Les 8

Tijd:
50 min
Concreet:
•

Leerlingen kunnen in hun omgang met andere leerlingen en mensen positief

omgaan met verschillen.
•

Leerlingen kunnen in groep werken aan de voorbereiding van een coming-out feestje.

•

Leerlingen kunnen afspraken en regels nakomen om de voorbereidingen van

een feestje tot een goed einde te brengen.
•

Leerlingen kunnen op een fijne en gezellige manier samen feest vieren.

•

Leerlingen kunnen in groep werken aan een fotoverhaal.

Materiaal:
•

Party-materiaal zoals slingers, ballonnen, verkleedkledij…

•

Kopieerblad

Duiding:
Op de foto zie je de deur van een koelkast. Daarop hangt een brief. Groene soep werd van het
menu geschrapt. Jasper heeft nu door dat hij verliefd is op Jonas. Hij vindt dat helemaal niet raar.
Jasper is heel gelukkig want vandaag komt Jonas spelen. Alle mensen rondom hem zijn blij met
de coming-out van Jasper.
Lesverloop:
1. Inleiding: Morgen komt Jonas spelen!
Vertel het zevende stukje van het verhaal.
Bijhorende tekst: Jonas kijkt naar zijn bord groene soep dat inmiddels koud is. Toch maar geen
soep vandaag. En zijn Spinnertje? Die is heel gelukkig. Net als Jasper, want morgen komt Jonas
spelen. Jasper is blij dat Zijn Spinnertje verliefd is op dat van Jonas. Jasper ziet Jonas graag. En
samen spelen is gewoon de max!
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2.a Midden: Coming-out party.
a. Het feest organiseren.

Jonas & Jasper spinnertje — Les 8

Coming-out is Engels voor ‘uitkomen’ of ‘andere mensen vertellen dat je valt op jongens of meisjes’. Laat de leerlingen het feest voor Jasper zelf organiseren. Laat hen eerst nadenken over het
feest. Wat staat er ons allemaal te doen?
Verdeel de klas in een aantal groepen. Geef elke groep één opdracht. Bijvoorbeeld:
•

één groep zorg ervoor dat er iets te beleven valt. (spel, toneel,…)

• één groep zorg ervoor dat er iets te eten of te drinken valt.
• één groep zorgt voor wat versiering. (in thema natuurlijk)
• één groep zorgt voor een leuk geschenk voor Jasper (kaartje, knutselwerkje, …)
• één groep zorgt voor verkleedkledij.
• …
Het kan leuk zijn de kinderen op zoek te laten gaan naar kledij van mensen uit andere culturen.
Die kunnen ze dan op het feestje aantrekken. Zo krijg je niet alleen een coming-out feestje maar
ook een multicultureel feestje. Misschien nodig je ouders uit om te komen meevieren.
b. Hip, hip, hoera!
En dan feesten maar! Zorg ervoor dat de reden van het feestje niet vergeten raakt. Misschien
kan iemand zich in de plaats van Jasper stellen. Zo is Jasper ook aanwezig op het feest.
2.b Midden: Fotoverhaal (alternatief)
Lees het boekje nog eens helemaal door.
Laat de leerlingen bedenken hoe het verhaal nu verder loopt. Stuur het verhaal in een positieve
richting. Laat leerlingen in groepjes een vervolg voor het verhaal verzinnen.
Laat de leerlingen hun verhaal uitwerken in een fotoverhaal.
De leerlingen beelden een aantal fragmenten uit hun verhaal uit en nemen daarvan een foto. De
foto’s worden later in de juiste volgorde naast elkaar gelegd. Zo krijg je een leuk fotoverhaal waar
de leerlingen zich helemaal hebben kunnen inleven.
3. Slot: Wat hebben we geleerd?
Sluit het thema af met een kort klasgesprek.
Vraag de leerlingen wat ze geleerd hebben, of er dingen zijn die ze nog altijd niet zo goed begrijpen. Onderzoek of ze veranderd zijn in hun standpunt tegenover holebiseksualiteit. Vonden ze
het een leuk verhaal? Maak samen met de klas een evaluatie, en geef het door aan anderen.
Opdracht
Een laatste opdracht is om de leerlingen hun eigen Spinnertje te laten tekenen op een blad tekenpapier, en deze eventueel op te hangen in de gang of klas als mooie afsluiter van het project.
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Feedback
We zijn aan het einde gekomen van de lessenreeks. Wij zijn benieuwd naar de bevindingen.
Feedback is altijd welkom om ons adres:
Jong & HiB
Koningin Elisabethlaan 92
8000 Brugge
info@j-h.be | www.j-h.be
Tel 050 33 69 70 | fax 050 34 0 7 36
Jong & HiB is een erkende onafhankelijke jongerenbeweging opgericht in 2002. Jong & HiB
staat open voor iedereen. Het is een organisatie voor jongeren die op zoek zijn naar hun seksuele
zelfbeeld, of deze reeds gevonden hebben en gezelschap opzoeken via onze maandelijkse socioculturele activiteiten. Je kan er terecht als je met vragen zit of contact wil leggen met andere
jongeren die holebi noch hetero zijn, maar gewoon zichzelf willen zijn.
CGSO (Centrum Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding)
Koningin Elisabethlaan 92 - 8000 Brugge
www.cgsobrugge.be
In het CGSO kun je terecht voor elke vraag of probleem rond relaties en seksualiteit, ook anoniem. Je kan steeds langskomen voor één of meerdere gesprekken, folders of brochures. Voor
groepen is er een gevarieerd vormingsaanbod.

Internetadressen
Diversiteit in het onderwijs | www.ond.vlaanderen.be/diversiteit
Diversity in Europe | www.diversity-in-europe.org
Empowerment Lifestyle - homo-emancipatie in het onderwijs | www.empower-ls.com
Expreszo magazine | www.expreszo.be
Gay & School - op naar een holebi-vriendelijke school |www.gayandschool.nl
Honderd vragen over homoseksualiteit | www.allesovergay.nl
Internationale holebi-jongeren organisatie | www.iglyo.com
Interculturaliseren en onderwijs | www.tijm.nl
Kinderen uit holebi-gezinnen | www.kids.lsvd.de
Lesbian Gay Bi Transgender Education | www.lgbt-education.info
Rol en Samenleving - gender bibliotheek | www.rosadoc.be
School zonder racisme | www.schoolzonderracisme.be
Steunpunt Jeugd | www.steunpuntjeugd.be
Vrolijke Scholen | www.vrolijkescholen.nl
Wel Jong Niet Hetero vzw | www.weljongniethetero.be
West-Vlaanderen - welzijn en zorg | www.west-vlaanderen.be/welzijn
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