KOPERGIETERY presenteert
Meisjes van krijt (12+)
++ INTRO ++
Beste leerkracht
‘Meisjes van krijt’ is de theaterbewerking van de geprezen debuutroman ‘De
kinderen van Calais’ van Lara Taveirne.
De voorstelling duurt ongeveer 60 minuten.
Deze brochure kan je helpen de voorstelling met je klas voor te bereiden en na te
bespreken. Het is niet de bedoeling alle opdrachten strak te doorlopen. Jij kent je
klas het beste en weet welke opdrachten het beste bij jouw leerlingen passen. Zie
deze brochure niet als een keurslijf, eerder als bron van inspiratie!

Bedankt en veel kijkplezier!
KOPERGIETERY
Ellen Preckler – Scholenwerking & Emilie Vandevelde – Stagiair

Reacties op de voorstelling? We lezen ze met veel plezier! Een adres voor al jullie
vragen en opmerkingen: scholen@kopergietery.be!
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++VAKGEBONDEN EN VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN++
De info-mappen en de Verdiepingssessies die de Kopergietery aanbiedt aan alle
scholen worden beschouwd als een aanvulling op de voorstelling. Bij de aanmaak
van deze producten wordt rekening gehouden met de eindtermen.
NEDERLANDS - vakgebonden eindtermen

De leerlingen ontwikkelen binnen gepaste communicatiesituaties een
bereidheid om:
• te luisteren;
• een ander te laten uitspreken;
• een onbevooroordeelde luisterhouding aan te nemen;
De leerlingen kunnen de volgende tekstsoorten produceren
(verwerkingsniveau: structureren): mededelingen: gevoelens,
gewaarwordingen, verwachtingen in verband met het klasgebeuren
tegenover een bekende volwassene verwoorden
De leerlingen kunnen aan een gedachtewisseling in de klas deelnemen,
daarin een standpunt onder woorden brengen en toelichten
(verwerkingsniveau: beoordelen).
De leerlingen tonen bij de eindtermen Nederlands een (inter)culturele
gerichtheid op het vlak van kennis en inzichten, vaardigheden en
attitudes. Dat houdt in dat ze:
• verschillende cultuuruitingen met een talige component in
onze samenleving exploreren en er betekenis aan geven;
• hun gedachten, belevingen en emoties bij ervaringen met
de eigen culturele leefwereld in vergelijking met die van
anderen verwoorden;
• uitgaande van hun eigen referentiekader enige kennis over
de diversiteit in het culturele erfgoed met een talige
component verwerven en er waardering voor krijgen.
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Vakoverschrijdende eindtermen – GLOBAAL VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Gemeenschappelijke stam:
COMMUNICATIEF VERMOGEN: de leerlingen brengen belangrijke
elementen van communicatief handelen in praktijk;
EMPATHIE: de leerlingen houden rekening met de situatie, opvattingen en
emoties van anderen;
SAMENWERKEN: de leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van
gemeenschappelijke doelen;
ZELFBEELD: de leerlingen ontwikkelen een eigen identiteit als authentiek
individu, behorend tot verschillende groepen;
Context 2: Mentale gezondheid

De leerlingen gaan gepast om met vreugde, verdriet, angst, boosheid,
verlies en rouw;
De leerlingen gebruiken beeld, muziek, beweging, drama of media om
zichzelf uit te drukken;
De leerlingen aanvaarden en verwerken hun seksuele ontwikkeling en
veranderingen in de puberteit;
De leerlingen kunnen zich uiten over en gaan respectvol om met
vriendschap, verliefdheid, seksuele identiteit en geaardheid, seksuele
gevoelens en gedrag;
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++ OVER DE VOORSTELLING ++
‘Meisjes van krijt’ is de theaterbewerking van de geprezen debuutroman ‘De
kinderen van Calais’ van Lara Taveirne. Theatermaaksters/actrices Dominique Collet
en Anna Vercammen staan samen met twee kinderen uit de Theaterateliers van
KOPERGIETERY op het podium.
Aan de rand van de kliffen staan twee meisjes.
Ze kijken naar de zon.
Aandachtig, alsof ze die staan te memoriseren.
Hun handen houden elkaar vast.
Eén voetstap later staat er nog maar één meisje.
Met grote ogen en een lege hand.
De meeuwen zijn er ook nog.
Ze tekenen cirkels voor haar in de lucht.
Een (lange weg en een) generatie later zit een meisje aan de keukentafel.
Van tussen haar vingers kijkt ze naar haar moeder die in haar dagboek zit te
schrijven.
Haar hand gaat snel heen en weer, ze doorstreept wat ze net heeft geschreven.
Ze doet het zo hard dat haar balpen op de volgende dag belandt.
Het meisje weet het zeker.
Als ze haar moeder wil helpen, dan moet ze haar verhaal terugvinden.
Het is in stukken gevallen. En er waaiden snippers weg.
Maar ze is vastberaden: zij zal het verhaal herstellen.

EEN PRODUCTIE VAN KOPERGIETERY
CREATIE
Dominique Collet, Anna Vercammen
NAAR EEN TEKST VAN
Lara Taveirne
GEBASEERD OP HET BOEK ‘De kinderen van Calais’
SPEL
COACH
VORMGEVING
LICHT
KLANK
TECHNIEK EN DECOR

Dominique Collet, Suza De Gryse,
Jeanne De Voogdt, Anna Vercammen
Simon D'Huyvetter
Griet Herssens
Jeroen Doise
Korneel Moreaux
Koen De Meyere, Bardia Mohammad
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++ OVER DE ACTEURS ++
Dominique Collet is samen met Griet Dobbelaere coördinator van de Theaterateliers
van KOPERGIETERY.
Ze werkt als actrice/docente. Als actrice was ze o.a. te zien in Idioot (Lazarus),
Troebel water (Ultima Thule), Loop! en Door de bomen het bos (Ulthima Thule &
HetPaleis) en in enkele producties van Tank! (Heilige Bonen, Linus). Voor
KOPERGIETERY creëerde ze de internationale jongerenvoorstelling Pigeon.
Anna Vercammen is theatermaakster/muzikante en werkt voor diverse
gezelschappen. Voor KOPERGIETERY creëerde ze - samen met Joeri Cnapelinckx en
Sabien Clement – de fel gesmaakte familievoorstelling De koningin is verdwenen en
speelde ze mee in de muzikale voorstelling Gebroken Dromen (coproductie
Mambocito Mio). Anna was daarnaast ook te zien in o.a. Alles is opgelost (BRONKS &
Mambocito Mio), Luchtfietsers, Phaedra (Theater Zuidpool), Verboden toegang
(Cinderella/Villanella), Biechten (’t Arsenaal) en La petite fille qui aimait trop les
allumettes (ZEVEN/Inne Goris). Samen met Joeri Cnapelinckx maakt ze deel uit van
het kleinschalige Nederlandstalige muziekproject De Anale fase.
Lara Taveirne is auteur en regisseur. Met haar debuutroman 'De kinderen van Calais'
(uitgeverij Manteau, 2014) won ze de Debuutprijs 2015. Samen met regisseur AnnJulie Vervaeke werkt ze aan het scenario voor de verfilming. Haar tweede roman
'Hotel zonder sterren' kwam najaar 2015 uit.
Jeanne De Voogdt en Suza De Gryse zijn twee kinderen uit de Theaterateliers van de
KOPERGIETERY. Theaterateliers worden opgezet voor jonge mensen van 8 jaar tot 18
jaar. Ieder seizoen zijn er een 150-tal kinderen en jongeren die, in kleine groepen,
aan een project werken onder leiding van regisseurs, musici, choreografen,
videasten en/of theaterdocenten.
Deze projecten verschillen in duur, opzet, naar inhoud en vorm, maar allemaal
komen ze tot stand onder leiding van ervaren mensen. En sommige projecten
groeien uit tot ‘volwaardige’, reizende producties.
Er wordt niet gewerkt volgens een ‘methode’ of een educatief programma. Ateliers
zijn werkplaatsen: plekken waar kinderen en jongeren, samen met een
docent/artiest aan het werk gaan in een bruisend en voedend proces.
Wederzijdse inspiratie en het ontwikkelen van eigen mogelijkheden, daar gaat het
om, en ook het verwerven van inzichten. Inzichten in wat theater kan zijn, in wat zich
afspeelt in de wereld.
http://www.kopergietery.be/nl/ateliers
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++ VOOR DE VOORSTELLING ++
THEMA’S
In deze info-map behandelen we twee hoofdthema’s die centraal staan in de
voorstelling:

•
•

Vriendschap
Identiteit

Andere thema’s worden ook aangeraakt, maar in deze info-map gaan we er niet
verder op in. In bijlage (‘Extra teksten’) vind je echter extra info en materiaal om
alsnog met deze thema’s aan de slag te gaan.

•
•

Geestelijke gezondheid
Tienerzwangerschap

Merk je dat één van je leerlingen te kampen heeft met geestelijke
gezondheidsproblemen? Hulpverleners geven je raad en advies.
Hieronder vind je enkele handige links
www.zelfmoord1813.be
www.jac.be
www.befrienders.org
www.caw.be

AFFICHE
Bespreek met de leerlingen de affiche. Welke vragen komen
er bij hen op?
•
•
•
•
•
•
•

Wie zijn de meisjes op de affiche?
Waar zijn ze?
Wat zie je op de achtergrond?
Wat is hun onderlinge band? Zouden ze vrienden zijn?
Welk gevoel krijg je wanneer je naar de affiche kijkt?
Waarom?
Waarom zit het blonde meisje op een gebouw?
Wat is het verschil tussen de meisjes en de omgeving
op de affiche?
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DE TITEL ‘MEISJES VAN KRIJT’
Violaine en Lilith waren twee hartsvriendinnen, totdat Violaine de vriendschap
beëindigde door van de meters hoge krijtrotsen te springen. Ze was op slag dood.
Ga samen met de leerlingen dieper in op de titel.
•
•
•
•
•

Wat zijn krijtrotsen?
Wie heeft er al eens krijtrotsen gezien?
Om welke meisjes zou het gaan?
Hoe oud zouden de meisjes zijn?
Wat wordt er bedoelt met ‘van krijt’?

Wist je dat …
Krijt heeft een dubbele betekenis in deze voorstelling. Enerzijds
verwijst het naar de krijtrotsen en anderzijds kan krijt ook gezien
worden als een zeer kwetsbare en broze materie.

KINDEREN UIT DE THEATERATELIERS
In ‘Meisjes van krijt’ spelen Dominique Collet en Anna Vercammen samen met twee
kinderen uit de theaterateliers: Jeanne De Voogdt en Suza De Gryse.
Peil naar de artistieke ambities van je leerlingen;
•
•
•
•

Zou je zelf graag eens op de planken staan? Waarom wel/niet?
Heb je zelf al eens in een voorstelling (dans/muziek/theater/…) gespeeld?
Wat vond je (minder) tof? Was je zenuwachtig?
Zou je het spelen van theatervoorstellingen willen combineren met school?
Denk je dat dit gemakkelijk is?
Wat zou je ervan vinden als je klasgenoten naar jouw voorstelling komen
kijken?
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HET BOEK ‘DE KINDEREN VAN CALAIS’ – LARA TAVEIRNE
Calais is een Franse stad en gemeente in het departement Pas-de-Calais. Deze stad,
die aan de kust gelegen is, wordt gekenmerkt
door hoge kliffen die bedekt zijn met
krijtgesteente, de zogenaamde krijtrotsen.
De voorstelling is gebaseerd op de debuutroman
‘De kinderen van Calais’ van Lara Taveirne.
De aanzet voor het verhaal was een
krantenbericht uit 2005: het lichaam van een
vijftienjarig meisje gevonden in de zee bij Calais.
Vermoedelijk was ze van de kliffen gesprongen.
Daar lagen immers haar boekentas, alsook de boekentas van een vriendin. Die
vriendin bleek echter spoorloos verdwenen te zijn. Had ze ook zelfmoord gepleegd?
Leefde ze nog? Zo ja, waar was ze dan? Wat was er precies gebeurd?
Het krantenbericht wekte de interesse van Lara Taveirne. Ze gaf de meisjes de naam
‘Lilith’ en ‘Violaine’. Haar boek kreeg de titel ‘De kinderen van Calais’.
Hierin beschrijft ze hoe Violaine de dood tegemoet springt, hoe Lilith alleen
achterblijft en hoe Vieux-Rose, Violaines dochter, die door Lilith is opgevoed, de
geschiedenis tracht te achterhalen. 1

Wist je dat …
Je kan met een stukje kalk van deze rotsen echte rotstekeningen
maken. Het huidige ‘schoolbordkrijt’ daarentegen wordt
tegenwoordig uit gips gemaakt.

•
•
•

Wie heeft het boek al eens gelezen/wie kent het boek?
Waar ligt Calais?
Stel je voor dat je op de krijtrotsen richting de zee kijkt. Naar welk land kijk je
dan?

Bron: Vandorpe, A. (2014). Kinderen van Calais – Lara Taveirne.
http://cobra.canvas.be/cm/cobra/boek/1.1995128

1
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Toon de cover van het boek. Wat zien je?
• Wie is het meisje?
• Wat is er net gebeurd? Waarom zit ze deels in de zee?
• Hoe ziet ze eruit? Waarom zou ze er zo uitzien?
• Wat zijn de gelijkenissen en verschillen met de affiche van de
voorstelling?

VRIENDSCHAP
Liefde en vriendschap … twee begrippen met een zeer ruime betekenis. Ze
betekenen niet hetzelfde en toch worden ze vaak met elkaar in verband gebracht.
Ook in ‘Meisjes van krijt’.
In de voorstelling vertelt Lilith aan haar dochtertje Roos, over haar jeugdjaren met
haar hartsvriendin, Violaine. Violaine is van een klif gesprongen. Deze sprong
betekende het abrupte einde van hun hechte vriendschap.
Wat is vriendschap?
De term ‘BFF’ (Best Friends Forever) klinkt zeer bekend in de oren van je leerlingen.
•
•

Wat betekent hetom iemands vriend te zijn?
Wie heeft er allemaal een BFF (gehad)?
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Laat je leerlingen nadenken over ‘vriendschap’

Gemakkelijkere vragen
Heb jij een beste vriend(in) (gehad)?

Moeilijkere vragen
Wanneer weet je dat je iemands vriend
bent?

Wat doe je samen met je vrienden en
vriendinnen?

Hoe ontstaat vriendschap?

Wat zijn de verschillen tussen een vriend en
een kennis?

Zijn er mensen die weinig of zelfs geen
vrienden hebben? Waarom zou dat zijn?

Wat zijn de verschillen tussen een goede
vriend en een iets minder
goede vriend?

Kan jij een goede vriend(in) zijn?
Waarom? Wanneer (niet)?

Wanneer is iemand een goede vriend voor
jou?

Hoe zou het leven zijn als vriendschap niet
bestond?

Heb je vrienden nodig? Waarom?

Kan je zien dat mensen met elkaar
bevriend zijn? Waaraan zie je dat?

Hoe kan iemand jouw vriend
worden/zijn/blijven?

Kan je te veel vrienden hebben?
Wat is het verschil tussen een
Facebookvriend en een echte vriend?

Welke belangrijke verschillen en
overeenkomsten zijn er tussen jou en je
beste vriend?

Waarom blijven vrienden die elkaar
kwetsen vaak toch vrienden?

Welke verschillen tussen jou en je beste
vriend(en) zijn juist zo leuk? Welke niet?

Waarom kan een vriend jou meer kwetsen
dan iemand anders?

Kan vriendschap ophouden te bestaan?
Wanneer (niet)?

Kan je ook jaloers zijn op jouw vrienden?
Waarom (niet)?
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De Schaal van Aanvaardbaarheid
 Schaal van Aanvaardbaarheid uitgetekend
 Uitspraken over vriendschap (zie bijlage)
Hieronder vind je de Schaal van Aanvaardbaarheid. Deze schaal peilt naar de
grenzen van een vriendschap: Wat vinden leerlingen aanvaardbaar binnen een
vriendschap en wat niet? Wanneer zou de vriendschap voor hen stoppen?
0
Helemaal niet
oké! De
vriendschap
eindigt hier voor
altijd

0–3
Niet oké, maar
ooit kan de
vriendschap
nog goed
komen

3–6
Liever niet,
maar ik zie het
door de vingers

6–8
Ja, dat is wel
oké …

8 - 10
Helemaal oké
voor mij!

-Teken deze schaal op de grond (in de klas of op de speelplaats) of hang de
schaalverdeling op aan het bord. Zorg ervoor dat de leerlingen kunnen uitdrukken
waar op de schaal ze zich bevinden.
-Lees de uitspraken voor en vraag de leerlingenop de schaal te staan die voor hen
overeenkomt met de uitspraak. Vraag steeds waarom ze voor deze plaats gekozen
hebben?
Alternatief: Knip de kaartjes met de uitspraken uit en geef iedere leerling een kaartje.
Hang de Schaal van Aanvaardbaarheid aan het bord. Vraag iedere leerling
zijn/haar kaartje op de schaal te hangen. Waarom hebben ze voor die plaats op de
schaal gekozen?
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MUZIEKSUGGESTIE

Min Moaten – Flip Kowlier
https://youtu.be/4ecxYwMN9Hs
min moaten min moaten
Ik zie under hirne
wik zoek doen zonder hidder
min moaten min moaten
'k moete mie soms wirn
voe nie sentimenteel te doen
•
•

Welke voorwaarden stelt Flip aan zijn vrienden?
Komt dit overeen met jouw voorwaarden? Waarom wel/niet? Heeft iedereen
dezelfde voorwaarden voor een goede vriendschap?

IDENTITEIT
Roos, de dochter van Lilith, wil een eigen identiteit. Het verleden van haar moeder is
immers niet haar verleden, en ook niet haar leven, …
Een identiteit wordt o.a. gevormd door de waarden en normen die we belangrijk
vinden, door de directe omgeving waar we opgroeien, door de ruimere
samenleving. Ook ervaringen uit verleden zorgen ervoor dat we zijn wie we zijn.
Opdracht rond Identiteit: Wat maakt jou uniek?
Deze activiteit kan ook gebruikt worden als kennismakingsactiviteit aan het begin
van een schooljaar.
Benodigdheden:
 Rol wc-papier of post it's
Verklap voor deze activiteit nog niet dat je het over het thema ‘identiteit’ zal
hebben.
Breng een rol wc-papier of post it's mee naar de klas. Geef die door aan je
leerlingen en zeg dat ze zo veel velletjes mogen nemen als ze denken nodig te
hebben (maar ze weten nog niet waarvoor ze die nodig zullen hebben!).
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Ieder velletje wc-papier/post it's staat voor een eigenschap die elke leerling uniek
maakt in deze klas. Wat maakt dat jij jíj bent?
Je kunt ervoor kiezen om je leerlingen in te delen in kleinere groepjes waarin ieder lid
per papier een unieke eigenschap over zichzelf vertelt. Of je kiest ervoor om alles
klassikaal te doen.
Heeft een leerling 20 velletjes genomen? Dan zal hij/zij 20 eigenschappen moeten
vertellen!
Alternatief:
Ook anderen bepalen mee de eigen identiteit. Je noteert al de namen van je klas
op kaartjes. Iedereen neemt een naamkaartje van iemand anders. Iedereen noteert
drie karakteristieken, typische kenmerken van de persoon die op het kaartje staat.
Bespreek twee aan twee de karakteristieken.

++ NA DE VOORSTELLING ++
HET VERHAAL
Hieronder staan enkele fragmenten uit de korte inhoud van de voorstelling. Hou met
de leerlingen een klasgesprek waarin je samen met hen een antwoord probeert te
vinden op de vragen.
1
Het meisje weet het zeker.
Als ze haar moeder wil helpen, dan moet ze haar verhaal terugvinden.
Het is in stukken gevallen. En er waaiden snippers weg.
Maar ze is vastberaden: zij zal dit verhaal herstellen.
•
•
•
•
•
•
•

Wie is het ‘meisje’?
Waarom wil ze haar moeder helpen?
Welk verhaal moet het meisje terugvinden?
Waarom moet het verhaal hersteld worden?
Lukt het uiteindelijk om het verhaal te herstellen? Hoe weet je dat?
Hoe luidt het verhaal? Wat komt het meisje uiteindelijk te weten?
Waarom is een eigen identiteit belangrijk?
2
En hoe alles ineens om zeep was.

•
•

Wat zorgde ervoor dat de vriendschap tussen Lilith en Violaine verbroken werd?
Was de jeugd Roos’ ook moeilijk? Waarom?
15

3
Ze staan 135 meter hoger.
Aan de rand van de kliffen.
Hun handen houden elkaar vast.
•
•
•
•
•

Waarom stonden Violaine en Lilith aan de kliffen?
Waarom liet Lilith Violaines hand los? Hoe voelde Lilith zich hierbij?
Waarom is Violaine gesprongen?
Op het einde staan Violaine en Roos samen op de kliffen. Wie laat wiens hand
los? Waarom? Wat betekent dit voor Roos?
Hoe voelt het om één van je vrienden te verliezen? Om een vriendschap te
beëindigen?

SPIEGELEN
Soms kun je zeer close zijn met een persoon. Zo close dat je bijna alles samen doet,
zoals Lilith en Violaine.
Het persoonlijk territorium, waarbij we ons ongemakkelijk voelen als andere het
binnendringen, noemen we de persoonlijke ruimte, onze comfortzone.
De persoonlijke ruimte vergroot of verkleint naargelang de perso(o)n(en) bij wie we
ons bevinden. Hoe sterker de band die je met iemand hebt, hoe kleiner je
persoonlijke ruimte en hoe dichter die persoon bij jou kan komen. 2
Opdracht 1:
De leerlingen staan per twee, recht tegenover elkaar te staan.
Vraag hen elkaars handen vast te houden door de handpalmen tegen elkaar aan
te drukken en zo dicht mogelijk tegen elkaar te staan. De tweetallen vormen nu een
hechte eenheid.
Probeer samen te bewegen:
Eerst de handen samen bewegen. Lukt het om de handen gelijktijdig te
verplaatsen? Daarna hetzelfde met de benen; zet kleine stapjes? Tot slot samen het
hele lichaam bewegen. De leerlingen zijn nu elkaars spiegelbeeld.
Laat de leerlingen wat verder van elkaar staan, ze blijven elkaars handen
vasthouden. Nu opnieuw bewegen.
• Hoe voelde het om zo dicht tegen de ander te staan? Wat was vervelend/leuk?
• Welke afstand minder ‘ongemakkelijk’?
• Hoe voel je je als een vreemde zo dicht komt staan?
• Wie mag er dicht bij jou? Waarom?

2 Dyk, Van, J. (2015). Wat is persoonlijke ruimte?

http://www.omgevingspsycholoog.nl/persoonlijke-ruimte/
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Opdracht 2:
Vraag nu om een grote stap naar achteren te zetten. De leerlingen houden elkaars
handen niet meer vast. Voer nu dezelfde oefening uit.
• Lukt het nog steeds om samen te bewegen?
• Is het moeilijker geworden? Waarom?
• Wat heeft dit te maken met de band tussen twee mensen?
• Voelde je je comfortabeler t.o.v. van de andere persoon? Waarom?
Uitbreiding: Vraag je leerlingen om tijdens het spiegelen geleidelijk aan van elkaar
weg te stappen. Wanneer ze tegen een andere leerling botsen, draaien ze zich om
naar die leerling en spiegelen ze opnieuw totdat ze weer tegen iemand anders
botsen.
• Lukte het spiegelen met iedereen even goed? Waarom wel/niet? Heeft dit te
maken met vriendschap? Kan je met iedereen even goede vrienden worden?

SPEEDDATEN!
Benodigdheden:
 Ruim lokaal
 Eén blanco blad per leerling
Violaine was verliefd geworden op een jongen toen ze vijftien jaar was. Ze kreeg er
zelfs een kindje bij. Onrechtstreeks knipte dit de band tussen Lilith en Violaine door.
Het thema ‘verliefdheid’ kan soms verlegenheid opwekken bij de leerlingen, maar
worden ze ook verlegen wanneer ze een liefdesverklaring moeten geven over hun
lievelingskleur/dier/land/eten/…?
Vraag hen een voorwerp (of persoon) te kiezen waar ze een liefdesverklaring over
willen maken. Enkele mogelijkheden:
• de kleur blauw (lievelingskleur)
• spaghetti (lievelingseten)
• Italië (favoriet land)
• Play Station (favoriete activiteit)
• een hond(lievelingsdier)
• Ed Sheeran (favoriete artiest)
• banale voorwerpen zoals een stylo, stoel, deurklink, plant …
Vraag hen te bedenken hoe ze hun liefde kunnen verklaren aan het/de gekozen
ding/persoon. Geef hen hiervoor een paar minuten de tijd. Laat hen eventueel ook
enkele woorden/ zinnen opschrijven.
Vertel de leerlingen dat ze aan speeddating zullen doen! Maak een lange rij tafels
waaraan de leerlingen per twee recht tegenover elkaar zitten. Vraag hen af te
spreken wie zal beginnen en geef hen daarna 1 minuut om te vertellen over hun
gekozen voorwerp/persoon. Hierna is het de beurt aan de andere.
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Na 2 minuten schuift één van de twee rijen door. De leerlingen doen opnieuw hun
liefdesverklaring.
Alternatief: Om het wat uitdagender te maken, kun je de leerlingen vragen om na
iedere ronde te vertellen over het voorwerp/de persoon van de andere persoon!
Voorbeeld:
Seyma en Ilias zitten tegenover elkaar. Seyma vertelt over de kleur blauw, Ilias over
spaghetti. De rij van Ilias schuift door. Beiden zitten nu tegenover iemand anders.
Seyma vertelt nu over het onderwerp van Ilias, nl. over spaghetti. Ilias vertelt over het
onderwerp van Seyma, nl. over de kleur blauw.
Alternatief: Om tijd te besparen kun je de leerlingen indelen in een aantal rijen van
een vijftal personen. Het speeddaten eindigt wanneer alle leden van ieder groepje
met elkaar hebben gesproken.

Blauw is de kleur van zo veel zaken waar ik van hou: van de lucht,
de zee, water, mijn lievelingsdrankje, nl. Aquarius.
Het is de kleur waar ik mee schrijf. Ook mijn balpen is blauw. Elke
keer als ik mijn blauwe notities zie, maakt mijn hart een sprongetje
en denk ik ‘Ach blauwe nota’s, wat zie ik jullie graag’.
Er bestaan wel ‘fifty shades of blauw’, maar enkel het blauw van
mijn stylo heeft mijn hart gestolen.
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++ FILMTIPS ++
•

‘Juno’ van Jason Reitman

•

‘Mères et filles’ van Julie Lopes-Curval

•

‘Dogtooth’ van Yorgos Lanthimos

•

‘Heavenly creatures’ van Peter Jackson

•

‘Thirteen’ van Catherine Hardwicke

++ BOEKENTIPS ++
•

‘De kinderen van Calais‘ geschreven door Lara Taveirne

•

‘Weg’ geschreven door Jowi Schmitz

•

‘Iets van mij’ geschreven door Caja Cazemier

•

‘De Vlindertheorie’ geschreven door Tine Bergen

•

‘Aquarium’ geschreven door David Vann
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++ BIJLAGEN ++
WELKE SOORT VRIEND BEN JIJ? DOE DE TEST!
1. Omcirkel het cijfer dat het best bij je persoonlijkheid past. Wees eerlijk voor jezelf!

ALTIJD MEESTAL SOMS ZELDEN NOOIT
1. Als mijn vriend(in) verdrietig is, troost
ik hem/haar onmiddellijk.

1

2

3

4

5

2. Als mijn vriend(in) goede ideeën
heeft, dan geef ik hem hierover een
compliment.

1

2

3

4

5

3. Wanneer ik bij mijn beste vriend(in)
ben, besef ik dat ik het heb getroffen
met een vriend(in).

1

2

3

4

5

4. Ik zeg tegen mijn vriend(in) als hij
meer tijd in school moet steken in
plaats van veel uit te gaan.

1

2

3

4

5

5. De “coolste” van de groep vindt
jou wel tof maar hij pest jouw vriend.
Ik help mijn vriend toch.

1

2

3

4

5

6. Mijn vader en moeder hebben
ruzie. Ik vind dit niet leuk en praat er
met mijn vriend over.

1

2

3

4

5

7. Als mijn vriend(in) verdrietig is, troost
of help ik.

1

2

3

4

5

8. Wanneer mijn vriend(in) en ik
samen zijn, vind ik het belangrijk dat
we het allebei naar ons zin hebben.

1

2

3

4

5

9. Tijdens de tenniswedstrijd supporter
ik voor mijn vrienden omdat ik echt in
hen geloof!

1

2

3

4

5

10. Ik vind dat mijn vriend niet zo moet
slijmen bij de leraar. Ik zeg er iets van
tegen hem.

1

2

3

4

5

TOTAAL:
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*Als je tussen 10 en 20 punten hebt gescoord, is vriendschap voor jou veel waard. Je
bent een echte vriend. De 10 aspecten van vriendschap heb jij maar al te goed
begrepen! Cijfer jezelf echter niet weg en draag ook zorg voor jezelf.
*Als je tussen 20 en 40 punten hebt gescoord, ben jij goed in staat om op een
gezonde manier belangrijke vriendschappen in stand te houden. Tegelijkertijd denk
jij ook genoeg aan wat belangrijk is voor jezelf.
*Als je 40 punten of meer gescoord hebt, dan hecht je minder belang aan
vriendschappen. Je zorgt in de eerste plaats voor jezelf. Je vrienden komen op de
tweede plaats. Lees de 10 aspecten van vriendschap eens opnieuw. Kun je
manieren verzinnen om alle aspecten toe te passen?

UITSPRAKEN SCHAAL VAN AANVAARDBAARHEID

We hebben afgesproken in de stad, maar mijn vriendin is 30 minuten te laat.

Mijn beste vriend heeft mijn skateboard geleend zonder het te vragen.
Op zaterdag heb je dansles. Op weg naar huis zag je je beste vriendin praten en
lachen met een meisje die jullie beiden niet tof vinden. Wanneer je haar er
maandag over aanspreekt, ontkent je vriendin alles.
Mijn vriend(in) en ik zijn grote fans van Ed Sheeran. Enkele maanden geleden
spraken we af om samen naar zijn concert te gaan. Gisteren zei hij/zij me dat hij/zij
al met iemand anders gaat.
Het populairste meisje van de klas, is je beste vriendin en jij bent haar beste
vriendin. Jullie zijn samen aan het shoppen en je vindt de juiste maat niet. Plots
zegt je beste vriendin dat je beter wat zou vermageren. Ze vindt dat je een aantal
kilo’s te veel weegt en je hier iets aan moet doen. Jij, daarentegen, voelt je goed
in je vel.
Je hebt een nieuw lief en bent in de wolken. Je beste vriend vindt haar een seut
en vraagt je de relatie stop te zetten.
Mijn beste vriend heeft problemen thuis. Zijn ouders slaan hem als hij geen goede
punten haalt. Vroeger praatte hij hier altijd over met mij. Nu lucht hij zijn hart bij
iemand anders.
Ik word gepest door Sara, een meisje uit de klas. Mijn beste vriendin, Ayana, loopt
sinds kort vaker bij Sara, uit schrik om ook gepest te worden. Ze neemt het niet
meer voor mij op.
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Eén van je vrienden pest al een tijdje Jeremy, een andere jongen uit de klas. Hij
lacht hem vaak uit, gebruikt scheldwoorden en maakt hem belachelijk.
Mijn beste vriend gaat de laatste tijd veel te vaak uit. Hierdoor haalt hij slechte
punten op school. Vrijdag zei ik hem dat hij wat vaker moet gaan studeren. Hij
werd boos en noemde me een saaie nerd.
Mijn vriendin en ik zijn verliefd op dezelfde jongen.
Jij en je beste vriend zijn onafscheidelijk en doen echt alles samen. Je beste vriend
voelt zich al enkele maanden niet goed en heeft een depressie. Hij denkt eraan
om zelfmoord te plegen. Vandaag vroeg hij je om samen met hem uit het leven
te stappen.

++ EXTRA MATERIAAL ++
GEESTELIJKE GEZONDHEID
Onderstaande tekst bevat fragmenten uit verschillende publicaties met als doel een
overzicht te geven van de recentste inzichten in de geestelijke gezondheid van
jongeren.
Uit een recente studie van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat 1 op 5
Westerse jongeren kampt met psychische en/of emotionele problemen. Een goede
geestelijke gezondheid tijdens de kindertijd is nochtans de basis voor gezondheid en
welbevinden later in het leven. Jongeren die zich goed voelen doen het doorgaans
ook beter op school en hebben vaker een sociaal leven dat voldoening schenkt. 3
Geconfronteerd worden met geestelijke gezondheidsproblemen is niet gemakkelijk.
Erover praten is vaak al even moeilijk. Het taboe dat rust op psychische
aandoeningen is nog lang de wereld niet uit en de vooroordelen blijven stevig
verankerd. Het werken aan correcte beeldvorming ten aanzien van geestelijke
gezondheid is een verantwoordelijkheid van ons allen. Geringe kennis, schaamte of
schuldgevoelens leiden ertoe dat jongeren niet over hun problemen durven spreken
en hebben vaak tot gevolg dat ze niet of laattijdig hulp gaan zoeken.

De Cruynaere E. (2017)Warme Stad Gent’ zet in op het versterken van de geestelijke gezondheid van
kinderen en jongeren in Gent. https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/nieuwsevenementen/‘warme-stad-gent’-zet-op-het-versterken-van-de-geestelijke-gezondheid-van-kinderenen-jongeren-gent
3

22

Wil je het taboe rond geestelijke gezondheid(szorg) bespreekbaar maken in de klas,
dan vind je in dit document een eerste hulpmiddel om wegwijs te worden in het vele
aanbod.4
Negen op de tien jongeren zeggen zich goed te voelen in hun vel. Deze
tevredenheid neemt echter af met de leeftijd. Op zich best wel goede cijfers... en
toch loopt het soms ook mis: 5
-

-

Jongeren kennen de psychosociale sector niet of bekijken hem met argwaan.
Van alle jongeren doet maar 5% een beroep op professionele hulp als de
zorgen te groot worden.
Bijna 1 kind op 3 komt psychisch in de problemen. Toch geven veel
volwassenen en jongeren het signaal dat ze geen reden hebben om zich
ongelukkig te voelen.
In elke klas zitten er gemiddeld 1 of 2 leerlingen van wie de ouder een
psychiatrisch probleem heeft.
En in de lerarenkamer heeft 40% van alle ziektedagen een psychosociale
oorzaak.

Voor educatieve materialen rond het thema geestelijke gezondheid, versterken van
sociale vaardigheden en verhogen van weerbaarheid, verwijzen we graag naar
onderstaande website
www.noknok.be
Wil je werk maken van een suïcidebeleid op school of heb je nood aan vorming over
het thema? Contacteer dan het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg.

4 Stad Roeselare. (2015). Wegwijs binnen de geestelijke gezondheidszorg.

De suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams Actieplan
Suïcidepreventie. LEIDRAAD DRAAIBOEK SUICIDEPREVENTIE IN SECUNDAIRE SCHOLEN.

5
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Tips voor een goed gesprek met je leerlingen 6
1. Zet de deelnemers in een kring.
In een cirkel of een hoefijzervorm spreken jongeren meer vrijuit. Ze luisteren beter,
voelen zich dichter bij elkaar, hebben meer oogcontact, zien beter hoe een ander
reageert als ze iets zeggen en ze ondervinden minder onderlinge
machtsverhoudingen: er zijn geen ogen in hun rug.
2. Vraag naar de mening en niet naar het gedrag.
Praten over waarden en normen mag niet als bedoeling hebben om te checken
hoe jongeren zich gedragen. Het gaat over opinies en meningen. Sommige
deelnemers zullen zich achteraf de bedenking maken dat ze zich anders gedragen
dan hoe ze denken. Dat is een eerste stap naar mentaliteitswijziging en verandering
van gedrag.
3. Voorkom commentaar op elkaar.
Het is heel moeilijk om je mening te zeggen als je net hebt gemerkt dat iemand
anders daar een ironische reactie op kreeg. Stel als regel in de groep dat je een
veilige sfeer nodig hebt om je persoonlijke standpunten aan elkaar te kunnen
uitleggen. Misschien kun je ook duidelijk maken dat een ironische of sarcastische
reactie wel eens een strategie is om je eigen onzekerheid te verdoezelen...
Wees niet bang voor stilte.
4. Stilte betekent niet dat het gesprek is gestopt.
Gun de deelnemers tijd om na te denken. De onderwerpen liggen vaak moeilijk. Je
zou er zelf ook even over nadenken. Tien tellen wachten, is geen luxe. Je kunt stilte
wat behaaglijker maken door duidelijk te zeggen dat je samen even gaat
nadenken, of door een herkenbare denkhouding aan te nemen.
Stille deelnemers hebben soms weinig behoefte aan verbale expressie omdat ze
evenveel leren door te luisteren als hun meer uitgelaten vrienden leren door te
praten. Andere jongeren die stil blijven willen graag meedoen maar zijn verlegen.
5. Houd je doelstelling voor ogen
Een open bespreking betekent niet dat je er geen richting aan mag geven. Je kan
als leerkracht makkelijk het rendement van een discussie naar beneden halen door
altijd dezelfde leerlingen te lang aan het woord te laten, door niet in te grijpen als
leerlingen afdwalen, door niet terug te koppelen...
6. Luister met een open vizier
Zorg dat je steeds mentaal alert en aanwezig bent als iemand aan het woord is.
Luister met inlevingsvermogen en engagement. Stel meer (open) vragen als je zelf of
iemand in de groep niet begrijpt wat de spreker bedoelt. Probeer meningen die
tegen je eigen overtuiging in gaan, niet weg te duwen door bijvoorbeeld te vragen
of hij zich wel realiseert wat de consequenties van zo'n mening zijn?

Smet, R. (2009). De moeder van David S.
https://www.theateraandestroom.be/media/19859/lesmap_de_moeder_van_david_s__versie_20092010_.pdf
6
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Suggesties voor extra opdrachten:
Communicatie
Een gebrek aan communicatie is een grote boosdoener.
- Ga eens na bij de leerlingen hoe vaak wij “Goed, goed.” antwoorden op de
vraag “Oe ist?”, hoe weinig wij laten weten hoe we ons echt voelen en wat
we echt denken?
- Hoe staan de leerlingen tegenover het gebruik van facebook, instagram,
datingwebsites, ...? Zijn dat vormen van waarachtige communicatie?
Zelfmoord
- Waarom is Violaine destijds van de kliffen gesprongen?
- Denk je dat LIlith de zelfmoord had zien aankomen?
- Waarom heeft Lilith Violaines hand losgelaten?
- Heeft Violaine spijt van haar sprong van de kliffen?
- Was de sprong van Violaine een impulsieve of doordachte beslissing?
Hieronder staan enkele uitspraken over zelfmoord 7. Laat je leerlingen erover
nadenken. Gaan ze akkoord? Waarom wel/niet?

7

-

Zelfmoord is een gemakkelijke oplossing.

-

Iedereen is in staat om zelfmoord te plegen.

-

Wie zelfmoord pleegt, is egoïstisch.

-

Ouders moeten gezien hebben dat hun kind zelfmoord wil plegen. Ouders die
dit niet hebben zien aankomen, zijn geen goede ouders.

-

Je moet niet rouwen om iemand die zelfmoord heeft gepleegd, hij/zij is nu
gelukkiger.

-

Soms is zelfmoord de enige oplossing.

-

Mensen die verantwoordelijk zijn voor de zelfmoord van iemand anders,
moeten gestraft worden.

Smet, R. (2009). De moeder van David S.
https://www.theateraandestroom.be/media/19859/lesmap_de_moeder_van_david_s__versie_20092010_.pdf
7
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Feit of fictie? 8 Hieronder vind je enkele juiste (feit) en foute (fictie) stellingen over
zelfmoord. Kunnen je leerlingen de feiten van de fictie onderscheiden?
Kies enkele stellingen uit de sectie ‘FEIT’ of ‘FICTIE’. Denken de leerlingen dat het
realiteit is? Laat ze dan rechtstaan. Denken ze dat het om fictie gaat? Laat hen dan
zitten.

FICTIE
Zelfmoord is een ziekte.
Zelfmoord is erfelijk.
Velen menen het niet.

FEIT
Zelfmoord is geen ziekte en er
bestaat dus ook geen
geneesmiddel voor. Biologische
factoren en psychiatrische
aandoeningen kunnen wel een rol
spelen.

Mensen die er over praten doen
het niet.

Zelfmoord is niet erfelijk. Suïcidaal
gedrag is wel aanleerbaar en een
suïcide in de omgeving kan zorgen
dat iemand zelfmoord als mogelijke
oplossing ziet.

Beterschap na een poging wil
zeggen dat het risico voorbij is.

Elk suïcidaal gedrag moet ernstig
worden genomen.

Zelfmoordgedrag betekent dat
de mens dood wil.
Zelfmoord gebeurt plots,
impulsief.

75% heeft het vooraf bekend
gemaakt.
De meerderheid van de
zelfmoorden gebeurt in de
maanden na de verbetering.
De persoon wil niet dood, maar ziet
het niet meer zitten om op zo’n
manier te blijven leven.
Zelfmoord is het gevolg van een
proces van gedachte naar daad.

8

Zelfmoordlijn. Folder voor de babbel van je
leven. http://www.domusmedica.be/images/stories/dossiers/zelfdoding/folder_Voor_de_babbel_van_j
e_leven.pdf
8
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TIENERZWANGERSCHAP
Wat is het verschil tussen een geplande en ongeplande zwangerschap?
En tussen een gewenste en ongewenste zwangerschap?
Welke van de mogelijkheden passen bij Violaine?
Sinds de jaren ‟70 is de maatschappelijke zorg omtrent tienerzwangerschappen sterk
toegenomen. Men beschouwt tienerzwangerschap als een sociaal probleem en
een gezondheidsrisico. Vooral in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is de
politieke en maatschappelijke aandacht voor tienerzwangerschap groot.
De laatste jaren merken we een daling op het gebied van tienerzwangerschappen.
Ongeveer 80% van de moeders blijkt ouder dan 18 jaar. Opvallend is dat de
meerderjarige tienermoeders veelal nog naar school gaan, en dat andere
meerderjarigen vaker niet studeren en niet beroeps- actief zijn.
In 2011 kregen in Vlaanderen 1.212 meisjes onder de 20 jaar één of meerdere
kinderen. In 2009 waren er nog 2.400 meisjes onder de 20 jaar die zwanger raakten.
Dit leidde tot 1.050 abortussen. Het ongewenst zwanger worden of de
tienerzwangerschappen gebeuren in het begin van een relatie. Vele leerlingen
vragen voor een betere voorlichting op het gebied van seksualiteit.
Gemiddeld krijgt de Belgische vrouw haar eerste kind op haar 28 of 29 jaar . Deze
gemiddelde leeftijd is de laatste jaren enorm gestegen, al zijn er nog steeds
uitzonderingen. Bij deze uitzondering spreekt men over een tienerzwangerschap. Een
tienerzwangerschap is meestal niet gepland. Slechts een klein deel van de
tienerouders kiezen er bewust voor om jonge ouders te worden.
Een jongere die te maken krijgt met een (ongeplande) zwangerschap komt voor
een groot aantal veranderingen te staan. Deze veranderingen situeren zich zowel
op emotioneel, sociaal als lichamelijk vlak . Het is belangrijk dat jongeren goed
geïnformeerd zijn over (ongeplande) zwangerschap en de verschillende
keuzemogelijkheden.
Een ongeplande zwangerschap brengt veel druk met zich mee, niet alleen wegens
de zwangerschap zelf, maar ook het schaamtegevoel tegenover de ouders en de
angst voor alle gevolgen.
Wanneer een tiener er voor kiest om de zwangerschap af te breken kan men een
abortuskliniek of de huisarts contacteren. Na het eerste gesprek is er een verplichte
bedenktijd van zes dagen. Deze zes dagen zijn voorzien om over de mogelijke
beslissing na te denken.
Een zwangerschapsafbreking of een abortus is in België bij de wet toegestaan tot
twaalf weken. Verder mag volgens de Belgische wet enkel de vrouw/meisje een
beslissing nemen over de abortus. Ook als men jonger is dan achttien jaar beslist
men zelf over de abortus. Niemand kan de jongere tot iets verplichtten, ook de
ouders niet. Verder mogen de artsen de ouders van de jongere niet op de hoogte
brengen .
Na een abortus kunnen er positieve gevoelens ontstaan zoals opluchting en
blijdschap, maar dit is zeker niet altijd het geval. Na een abortus kunnen er ook
negatieve gevoelens ontstaan Vele emoties kunnen onmiddellijk na een abortus of
jaren nadien opkomen. Eventuele professionele hulp of steun van de omgeving zijn
dan aan te raden. Mogelijke problemen die er kunnen ontstaan na een abortus zijn:
27

• Depressie
• Angst
• Schuldgevoel
• Zelfmoordgedachten
Na een abortus is het belangrijk dat de jongere het verdriet en de vragen een plaats
kan geven, maar even belangrijk is het vooruit te kijken. De jongere moet zich
opnieuw focussen op de toekomst, want door voor de abortus te kiezen, koos men
ook voor een aantal positieve dingen.
www.jac.be
www.faranet.be
www.teleSonthaal.be
www.caw.be

MUZIEKSUGGESTIE

Papa don’t preach - Madonna
https://youtu.be/G333Is7VPOg
-

Hoe weet je dat het hier over een ongeplande zwangerschap gaat?
Wat vraagt het meisje aan haar vader?
Welke gevoelens gaan er door haar heen?
Wie geeft er nog steun aan het meisje? Wat is hun advies?
Houdt het meisje rekening met het advies dat ze krijgt? Wat vind je hier van?
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