Kids
lessuggesties
In Nederland groeit bijna een op de acht kinderen
op in een gezin met een laag inkomen. Dat betekent
dat er gemiddeld 3 kinderen per klas met armoede
te maken hebben. De kinderrechtenorganisaties
Save the Children en Defence the Children, hebben
aangegeven dat de overheid concrete maatregelen moet nemen om armoede te bestrijden. Met
het tijdschrift Quiet Kids wil de Quiet Community
kinderen bewust maken van het dagelijks bestaan
van hun leeftijdsgenootjes.
Quiet Kids is een uitneembaar katern van de Quiet
500, editie 2. Dit magazine is in 2013 voor het eerst
verschenen om armoede in Nederland zichtbaar
te maken. Met het magazine - en de bijbehoren-

de community - wil Quiet laten zien dat mensen in
armoede veel eigen kracht inzetten en tegelijkertijd ook steun nodig hebben om uit hun vaak lastige
situatie te komen. Voor dit laatste is de Quiet Community opgericht; een marktplaats zonder geld waar Quiet
Members gratis producten en diensten kunnen afnemen van particulieren en bedrijven.
Deze lesbrief geeft praktische handreikingen om met
de leerlingen in de klas te praten over en werken aan
het onderwerp armoede in Nederland. De lessen kunnen onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd. Zo
bepaalt u zelf of u het onderwerp als een losse les wilt
aanbieden of dat u er een hele projectweek aan wilt
wijden.

Wilt u samen een video kijken over het onderwerp? Hieronder
alvast wat tips. Jeugdjournaal: Nicky (14) en Jayno (12) vertellen over armoede.
Hart van Nederland: reportage en zwemles voor kinderen in armoede. NOS: Armoede
nu, betekent vaak armoede in toekomst. Schooltv: Voedselbank en kinderrechten.

Discussie luistervaardigheid & spreekvaardigheid
H

ou een kringgesprek in de klas over armoede. Laat de kinderen vóór het
gesprek eerst rustig zelfstandig het tijdschrift lezen. Vraag ze op te schrijven
wat ze opvalt, met name als ze kijken naar hun eigen leven. Komen de
verhalen overeen met wat ze zelf meemaken? Of zijn er veel verschillen?
Geef aan dat jullie hier later in de kring over gaan praten.
Creëer een open sfeer, waarin de leerlingen voelen dat ze alles mogen
zeggen, zolang ze respect voor elkaar hebben. Bouw het gesprek rustig op.
Vraag waarom het tijdschrift Quiet Kids zou heten. Welke artikelen lazen de
leerlingen als eerste en waarom? Wat is ze daarbij opgevallen? Vraag naar
de verschillen die ze zagen met hun eigen leven. En wat waren de
overeenkomsten? Ga daarna in op een - of meer - onderwerpen op de
volgende bladzijde.
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Kids

Jayno en Nicky uit het artikel ‘Shop voor bijna Nop’ (bladzijde 8 t/m 11) hebben tweede- of soms derdehands kleren en speelgoed, en Jayno heeft geen mobieltje. Wat vinden de kinderen uit de klas hiervan? Is het
belangrijk wat voor kleren je draagt? Hoeveel kinderen hebben vooral merkkleding aan? En hoeveel kinderen
dragen ook weleens tweedehands kleren? Weten ze welke reden hun ouders hebben om tweedehands kleding te kopen? Kopen of krijgen ze weleens tweedehands speelgoed? Of willen ze liever alles nieuw?
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Bekijk het filmpje van Schooltv over kinderrechten (duur: 20 min.). Hierin vertelt Nicky wat uitgebreider
over haar leven. Vraag de kinderen eerst om een spontane reactie. Nicky vertelt dat ze gepest is omdat ze
weinig geld hadden. Sommige kinderen noemden haar zwerver. Wat vindt de klas daarvan? Snappen ze
dat dit wordt gezegd? Wat als een klasgenootje weinig geld heeft/zou hebben? Kan die daar zelf iets aan
doen? Hoe gaan de leerlingen om met dit soort verschillen? Helpen ze elkaar? Of hoort iemand er dan
niet meer bij?

Jayno en Nicky spreken ook hun droom uit, voor als ze veel geld zouden hebben.
Jayno wil een huis met een zwembad, en Nicky zou de helft aan haar ouders geven, een
wereldreis maken en een afwasmachine kopen. Wat zouden de leerlingen doen als zij
rijk zouden zijn? Wat maakt eigenlijk het verschil tussen rijk en arm? Wanneer ben je
rijk? Heeft dat alleen met geld te maken? Kan iemand die rijk is, van binnen hetzelfde
zijn als iemand die arm is? Vraag bijvoorbeeld naar situaties in de klas. Is er iemand in
de klas die heel rijk is en in een huis met een zwembad woont? Of die iemand kent die veel
geld heeft? En is er iemand die juist in een heel klein huisje woont? Voelt hij of zij zich toch rijk?
Kennen de kinderen mensen die naar de voedselbank moeten? Zijn deze mensen echt verschillend?
Of hebben ze dezelfde dromen?

Kijk een van de filmpjes (zie kader) en praat erover. Sommige kinderen krijgen gratis zwemles. Wat
vinden de leerlingen daarvan? Is dat terecht? In een ander filmpje wordt gesproken over problemen voor
de toekomst. Wat zouden we kunnen doen om ervoor te zorgen dat er minder armoede is in de toekomst?
Hoe zou je zelf kunnen helpen?

Het Jeugdjournaal hield een poll met de stelling: De regering moet meer doen voor arme kinderen.
Ook kinderrechtenorganisaties [zie inleiding] vinden dat er meer gedaan moet worden aan armoede.
Wat vindt de klas? Moet de regering inderdaad meer doen? Of wordt er al genoeg gedaan en zijn ouders
verantwoordelijk?

Tip!
Voordat u over dit onderwerp gaat praten in een kringgesprek, kunt u de meningen peilen
via een quiz op Socrative.com. Deze quiz kunt u vervolgens 2 keer doen: vóór en nadat de
leerlingen Quiet Kids hebben gelezen. Is er iets aan hun mening veranderd?

Van ruilen

?
n
e
l
i
u
h
t
m
ko

Laat de kinderen de strip van Eefje Wentelteefje lezen. Eefje vindt dat geld moet worden afgeschaft. Vinden de kinderen dat een goed plan? Hebben ze zelf ook wel eens iets betaald door te
ruilen? Denken ze dat dit nu ook al gebeurt? Is het slim om iets te ruilen? Wat als je het product
dat je hebt geruild gaat missen? Als ze er zelf niet uitkomen, kunt u aangeven dat mensen al
van oudsher aan ruilhandel doen (en bijvoorbeeld dit filmpje laten zien). Sinds de opkomst van
internet wordt er heel veel gratis verhandeld via internet. Dit is handig voor mensen die niet graag
spullen weggooien, maar ook voor mensen die geen geld hebben. De Quiet Community is ook
een soort marktplaats zonder geld. Kunnen de kinderen zich voorstellen dat ze zelf ook aan zo’n
marktplaats gaan meedoen?

mory

Kunnen de kinderen nieuwe manieren verzinnen om elkaar te betalen? Laat ze deze ideeën
verwerken in een strip. Ze mogen daarvoor verder gaan met de strip van Eefje Wentelteefje, maar
nog leuker is het als ze hun eigen karakter verzinnen. Bijvoorbeeld Patser Poen of Arre Moe.

memory

Tegenstellingen
Kopieer het memoryspel op pagina 14. Plak het
spel op een stuk karton en knip de kaartjes uit. Welke
kaartjes horen bij elkaar en wat hebben ze te maken met
het thema armoede? Speel het spel in groepjes. Kunnen
de leerlingen zelf nog tegenstellingen verzinnen? Hoe kun
je die in beeld brengen? Vul het memoryspel eventueel
aan met zelfbedachte kaartjes.

Gezond
Bekijk samen met de kinderen het recept ‘Soep pluk je zelf’. Deze gezonde maaltijd is wel heel goedkoop! Wie van de leerlingen heeft ook een moestuin thuis? Of
gaat weleens groenten plukken bij een bekende? Kunnen de kinderen zelf een gezonde, lekkere en
goedkope maaltijd verzinnen? Informatie hierover kunnen ze vinden op voedingscentrum.nl
Laat ze een collage maken van de maaltijd met daarbij de kosten van de verschillende ingrediënten. Is
een gezonde maaltijd goedkoper of duurder dan ergens een frietje of pizza halen? En hoe zit het met
fruit? Wat kosten appels voor een gezin van 4 personen? En hoeveel kost het om als tussendoortje
een gevulde koek te eten? Wat denken de kinderen: is het voor een arm gezin gemakkelijk of moeilijk
om heel gezond te eten? En waarom?

Tip!

Maak - indien mogelijk - op school deze gezonde maaltijd ook echt!

Fifty-Fifty

TAAL

L

ees het gedicht Fifty, fifty van Erik van Os voor. Wat vinden
de leerlingen van dit gedicht? En van de laatste zin? Zou de
schrijver dit echt menen?
Vraag de leerlingen nu zelf ook een gedicht te maken over
het thema ‘armoede’. Wat betekent armoede voor hen? Hebben ze er zelf mee te maken? Is het een ver-van-mijn-bedshow? Zouden ze het willen veranderen of koesteren ze het
verschil tussen arm en rijk? Laat ze deze gevoelens verwerken in een gedicht.
Als ze het gedicht klaar hebben, mogen ze het in mooie
letters op een gekleurd vel gaan schrijven. Natuurlijk mag er
ook een tekening bij. Maak er een kunstwerk van en hang
dit op in de klas.
EXTRA: U zou een stemming binnen de klas kunnen houden voor het beste gedicht. Hiervoor kunt u kleine stickertjes uitdelen. Elke leerling mag 3 stipjes verdelen tussen de
verschillende gedichten. Het gedicht met de meeste stipjes
wordt het ‘Quiet-gedicht van de klas’. Stuur de drie gedichten
met de meeste stipjes naar de Quiet kids: info@quiet500.nl
en wie weet ziet u ze terug op de Quiet-site.

Tip!

Leerlingen die moeite hebben met het verzinnen van een gedicht,
kunt u nog wat extra tips geven via http://www.kidsweek.nl/tips-voor-gedichten
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Laat de advertenties zien die in het blad staan. Wat valt

de kinderen op? Kennen ze de originele merken waar de
advertentie op is gebaseerd?
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Laat de kinderen nu zelf een
advertentie maken op basis van
bestaande merken. Kunnen ze
een parodie maken op merken als
NIKE, iPHONE of SAMSUNG? Ze
mogen dit in groepjes van 4 doen.

DOEN

Ode aan de helden
L

aat de leerlingen het verhaal Helden zijn anders, anders zijn het
geen helden lezen. Kennen zij ook een held die dapper is ondanks
moeilijke dingen die hij of zij meemaakt? Vraag naar iemand in de
eigen omgeving.
Laat de leerlingen een kaart maken voor deze persoon, waarin ze
schrijven en/of tekenen waarom ze hem of haar een held vinden.
Ze mogen er zelf voor kiezen of ze de kaart ook echt opsturen.

TOEKOMST

Later als ik …

In Quiet Kids kunnen de leerlingen interviews lezen met kinderen die weinig geld hebben, en die
dromen over hun toekomst. Bart wil op een zorgboerderij werken, Azize wil schrijver worden, Nick wil
bij de politie en Emine wil iets met bejaarden gaan doen. Gewone dromen van gewone kinderen. Of is
dromen over een mooie toekomst níet gewoon voor kinderen die in armoede opgroeien? Bart vertelt
over een uitspraak van zijn moeder: ‘Als je een duidelijk doel hebt, en je weet wat je wil, dan lukt het
ook.’ Zijn de kinderen in de klas het daarmee eens? Of denken ze dat het anders is voor kinderen die
arm zijn?
Laat de kinderen een vision-board maken van hun eigen toekomst. Een vision-board is een collage
van de dingen die belangrijk voor je zijn. Dat kan iets zijn wat je later wilt bereiken, of hebben, maar er
kunnen ook uitspraken op staan over wat voor mens je later wilt zijn.

Nodig:
Tijdschriften, A3-papier (A4 kan ook), stiften, schaar, lijm.
Zet de kinderen per groepje aan een werktafel met in het midden een stapel tijdschriften.
Elk kind maakt echter zijn of haar eigen vision-board.
Instructie voor de kinderen
1. Knip uit de tijdschriften woorden en/of plaatjes die belangrijk voor je zijn: bijvoorbeeld familie, reizen, 		
gezond zijn, gezelligheid, maar ook plaatjes van kleding, huizen, dieren, beroepen of omgeving.
2. Kies nu wat je echt op je vision-board wil plakken. Hoe zou je later willen leven?
Wat vind je dan belangrijk? Die plaatjes mag je op het A3-vel plakken.
Je kunt er zelf ook eventueel woorden tussen schrijven.
3. Laat de vision-boards aan elkaar zien. Vertel aan elkaar waarom je sommige keuzes hebt gemaakt.
Zijn er overeenkomsten? Of heeft iedereen een heel andere droom voor de toekomst?

AZIZE
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NICK

Puzzels makenMoppen

EN PUZZELS
ijs

Geldwoordzoeker

Laat de leerlingen zelfstandig werken aan de puzzelpagina op pagina 20 en 21. In groepjes kunnen
de leerlingen zelf een puzzelpagina maken over het
thema armoede, met moppen, raadsels, een rebus en
puzzels. De groepjes kunnen hun puzzelpagina’s uitwisselen. Bundel de pagina’s eventueel in een eigen
‘Quiet’ klassenboekje.
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campagne tegen armoede

aktie

Lees samen het artikel ‘Kom in actie tegen armoede’. Verdeel hierna
de klas in groepjes van 4 leerlingen. Elk groepje mag een eigen
campagne bedenken. Voor welk goed doel zouden ze kiezen? En
willen ze geld inzamelen of iets voor een ander doen? Gaan ze
kunstwerken verkopen? Of gaan ze liever bakken? Zamelen ze iets in of gaan ze een
kledingruil organiseren? De kinderen kunnen vast nog iets veel originelers bedenken
samen? Laat elk groepje een poster maken van hun plannen.
Hang deze posters op in de klas en praat erover na. Motiveer de leerlingen
om hun plan uit te voeren. Laat de Quiet Kids weten wat de plannen zijn.
En ook of het gelukt is. info@quiet500.nl
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Artikel 32: Bescherming
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