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Vrolijke Zippy-tekening van een kind op de Blijvlietschool in Rotterdam. 
 
TIPS en ADVIEZEN vanuit de Zippy-pilot 2009 
 
De eerste pilot van Zippy in Nederland is in januari 2009 gestart en aan het einde van 
het schooljaar afgerond. 30 leerkrachten verdeeld over Den Haag en Rotterdam 
hebben aan de pilot deelgenomen. Het programma is in 17 gecombineerde 
kleutergroepen (groep ½) en 10 klassen (groep 2 en hoger) aangeboden.  
 
Hieronder vindt u tips en adviezen van leerkrachten die in Nederland als Zippy-
pioniers met het programma aan de slag zijn gegaan. Achterin zijn suggesties voor 
prentenboeken en andere literatuur opgenomen. Dit overzicht is een aanvulling op de 
hand-outs met Zippy-ideeën van overal ter wereld en All Top Tips from across the 
globe. De tip uit Ierland hebben we toegevoegd om uw interesse voor deze 
aanvullende hand-outs te wekken. 
 
Een groot aantal adviezen van leerkrachten is al verwerkt in de nieuwe versie van het 
Zippy-materiaal van september 2009. Alle verhalen staan nu in de tegenwoordige tijd. 
Dit leest prettiger en spreekt kinderen directer aan. De poster met de Zippy-regels 
heeft nu als titel ‘Zippy-afspraken’. Alle bijlagen met aanvullende regels – 
bijvoorbeeld ‘Regels om te zeggen wat je wilt zeggen’ – zijn met kleurige plaatjes 
geïllustreerd om de tekst te verduidelijken. Kinderen die nog niet kunnen lezen, zullen 
de bedoeling nu beter begrijpen. Bij alle kaarten zoals de situatie- of oplossingen-
kaarten zijn de tekeningen vergroot en is de tekst verkleind. De poster met ‘Stappen 
om een goede oplossing te vinden’ is letterlijk op z’n kop gezet en toont nu naar 
voorbeeld van Zippy-materiaal uit Noorwegen een trap met bij elke stap een 
illustratie.  
 
Hebt u tips en suggesties voor verbeteringen van het Zippy-programma? Wij 
ontvangen ze graag! Mail ze naar marion.panis@planet.nl  
 
Wij wensen u alvast veel plezier met de Zippy-lessen! 
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Algemeen 
 
Het Zippy-programma is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 5-8 jaar. In de 
gecombineerde kleutergroepen waren de Zippy-lessen voor een groot aantal 4-jarigen 
te moeilijk. Daardoor kregen de leerkrachten bij oefeningen te weinig respons van de 
kinderen, was er te weinig wisselwerking en verliep de les moeizaam. De 
Blijvlietschool in Rotterdam heeft op grond van deze ervaringen besloten om de 
Zippy-lessen alleen aan kleuters vanaf 5 jaar aan te bieden. Andere leerkrachten delen 
deze ervaringen in de gecombineerde kleutergroepen niet. Zelfs een aantal 4-jarigen 
deed heel actief aan de Zippy-lessen mee en leverde bovendien een zinvolle bijdrage.  
 
 
Zippy-afspraken 
Aan het begin van elke les worden de Zippy-afspraken herhaald. Als variatie op het 
gezamenlijk opzeggen van de afspraken kan de leerkracht de afspraken afplakken en 
de kinderen vragen of zij zich nog een afspraak kunnen herinneren. Daarna wordt de 
genoemde afspraak zichtbaar gemaakt. 
 
Als versterking van de afspraak ‘Bedenk leuke dingen om tegen elkaar te zeggen’ zou 
de leerkracht de kinderen in het kringgesprek kunnen vragen om een compliment aan 
een klasgenoot te geven. De kinderen kunnen elkaar ook bij oefeningen 
complimenteren in de trant van ‘Ik vond dat je een hele goeie oplossing had bedacht 
voor dit probleem’.  
 
‘We zagen dat de kinderen tijdens het spelen op het plein de Zippy-afspraken heel 
zelfstandig gingen toepassen.’ 
Leerkracht uit Den Haag 
 
 
Een kijkje achter de schermen 
Een leerkracht uit Den Haag stelde tijdens de open dag van de school een Zippy-les 
open voor ouders. Belangstellende ouders konden meeluisteren en meekijken en op 
een gegeven moment zelfs met een oefening meedoen. Zowel de ouders als de 
kinderen hebben dit kijkje achter de schermen als zeer positief ervaren. 
 
Op een andere school nodigde de leerkracht een moeder van een van haar leerlingen 
persoonlijk uit om een Zippy-les bij te wonen. De ouders van het betreffende kind 
waren in een scheidingsprocedure verwikkeld en de moeder besprak ’s avonds voor 
het slapengaan alle ervaringen van de dag, zowel de positieve als de negatieve, met 
haar kind aan de hand van Zippy. De moeder wilde graag meer weten over het Zippy-
programma en heeft het bezoek aan de Zippy-les als zeer zinvol ervaren. 
 
 
Evaluatie van de lessen 
Variatie aanbrengen in de wijze waarop u de lessen met de kinderen evalueert is 
belangrijk om te voorkomen dat de evaluatie als een lastige routine wordt ervaren. 
Voor de afwisseling kunnen leerkrachten klassikaal bespreken hoe kinderen de les 
vonden en hoe ze zich tijdens de les voelden. Kinderen die zich vrijwillig aanbieden, 
kunnen dan om een toelichting worden gevraagd.  
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Voor wie de Zippy-les met wat meer dynamiek wil besluiten, ontvingen we een idee 
uit Ierland. Zie ook de hand-out All Top Tips from across the globe.  
Leg onderstaande drie pictogrammen 

     
in het klaslokaal op de grond en vraag de kinderen bij het pictogram te gaan staan dat 
aangeeft hoe zij de les hebben ervaren. Ook hier kunt u vrijwilligers om een 
toelichting vragen. 
 
 
Informatie voor ouders 
Veel leerkrachten in de pilot waren zeer sceptisch over de organisatie van een 
informatieavond voor ouders, vooral omdat ze negatieve reacties verwachtten op de 
plannen om een begraafplaats te bezoeken. In de praktijk bleek juist het omgekeerde 
het geval.  
 
De informatieavond die halverwege het Zippy-programma door een van de Haagse 
leerkrachten werd georganiseerd, was zowel voor de leerkracht zelf als voor de ouders 
een positieve ervaring. De opkomst was vele malen groter dan op algemene 
ouderavonden. Verschillende ouders hadden van hun kinderen al verhalen over Zippy 
gehoord. Zij waren zeer geïnteresseerd in het programma en wilden graag ook thuis 
de Zippy-lessen ondersteunen. Het idee om met de kinderen uit de klas dood en 
verlies te bespreken en vervolgens een begraafplaats te bezoeken, stuitte bij niemand 
op protest. Een moeder gaf zelfs aan dat zij het een verademing vond dat de leerkracht 
in een neutrale setting dood en verlies met haar kind zou bespreken. Bij het overlijden 
van familieleden was zij door haar eigen verdriet niet of nauwelijks in staat geweest 
om haar kinderen te begeleiden. 
 
Ouders werden op deze school in Den Haag wekelijks via de nieuwsbrief 
geïnformeerd over het thema van de Zippy-les. 
 
‘Ouders vertellen dat hun dochter nu haar vinger opsteekt als ze thuis iets wil zeggen 
en anderen laat uitpraten. Vóór de Zippy-lessen stak ze dwars door ieder gesprek heen 
haar eigen verhaal af.’ 
Leerkracht in Rotterdam 
 
 
Zenuwachtig zijn 
Een aantal kinderen vond het lastig om het gevoel ‘zenuwachtig zijn’ bij zichzelf te 
herkennen en te benoemen en leerkrachten hadden moeite om voorbeelden aan te 
dragen die bij de leeftijd passen. Hieronder volgt een aantal suggesties voor situaties 
of gebeurtenissen die kunnen helpen om dit specifieke gevoel voor 5-7 jarigen 
herkenbaarder maken: 
- bezoek aan de tandarts 
- op schoolreis gaan 
- voor het eerst naar de voetbaltraining gaan 
- voor je eerste zwemdiploma opgaan of voor het eerst naar zwemles gaan 
- een prikje krijgen bij de doktor 
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Rollenspellen 
Kinderen met weinig ervaring met drama of rollenspellen hadden in sommige klassen 
moeite met oefeningen waarin deze manier van verwerken wordt gebruikt. Veelal 
lieten de kinderen weinig creativiteit zien, gingen elkaar nadoen of vervielen in 
clownesk gedrag. Ons advies aan de leerkracht is dan ook om zelf de regie te houden, 
de opdrachten heel gericht te formuleren en de rollen van tevoren duidelijk te 
verdelen.  
 
Spiegels  
Kinderen kunnen bij de oefeningen waarin hun wordt gevraagd om emoties uit te 
beelden een spiegel gebruiken (bijvoorbeeld een kleine handspiegel of een spiegel die 
in de deksel van de geheimendoos is geplakt). Dan kunnen ze zichzelf zien. 
 
Tekeningen als groepswerk 
Sommige tekenopdrachten lenen zich ook voor het maken van een groepstekening. 
Houd de groepen klein. 
 
De imaginaire dobbelsteen 
Bij een aantal oefening wordt de kinderen gevraagd een nummerkaart uit de 
geheimendoos te pakken. De leerkracht leest vervolgens de bijbehorende situatie 
hardop voor de klas. Als alternatief heeft een leerkracht de imaginaire dobbelsteen 
bedacht. De kinderen wordt verteld welke cijfers bij deze oefening worden gebruikt. 
Vervolgens nodigt de leerkracht de kinderen uit om de denkbeeldige dobbelsteen in 
hun handen flink te schudden. Zij vraagt dan aan een vrijwilliger welk getal hij of zij 
heeft gegooid. De kinderen moeten goed opletten om te onthouden welke getallen al 
gegooid zijn.  
 
 
Herhaling van lessen 
De lessen 2 , 3 en 4 van een module beginnen standaard met een herhaling van de 
voorgaande les. Daarbij wordt vaak een deel van het verhaal nogmaals voorgelezen. 
In sommige klassen boeide het verhaal de kinderen niet meer en liet de leerkracht dit 
onderdeel van de les achterwege of gaf hieraan een andere invulling. Toch is 
herhaling een belangrijk onderdeel van het Zippy-leerproces. Wie de herhaling 
achterwege laat, loopt het risico dat het geleerde niet beklijft. 
 
‘Ouders vertellen dat hun hyperactieve dochter ook thuis probeert de 
ontspanningsoefeningen uit de Zippy-lessen toe te passen: stop, haal diep adem, denk 
aan iets leuks en denk na over de situatie.’ 
Leerkracht in Rotterdam 
 
Zippy-ster  
Om kinderen te stimuleren en te belonen als ze de vaardigheden die ze tijdens de 
Zippy-lessen leren daadwerkelijk te gebruiken, konden kinderen op een school in 
Rotterdam een Zippy-ster verdienen. Een kanttekening is hier noodzakelijk: zo’n 
onderscheiding kan het gebruik van effectieve copingstrategieën bevorderen, maar het 
is nadrukkelijk niet de bedoeling dat een competitief element de lessen binnensluipt. 
Zie ook de hand-out Zippy-ideeën van overal ter wereld. 
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Oefeningen laten vervallen 
Soms lukte het door tijdsgebrek niet om alle oefeningen van een les uit te voeren. 
Zoals ook in de handleiding voor leerkrachten is aangegeven, zijn de instructies voor 
de lessen een richtlijn waar uiteraard naar eigen inzicht van kan worden afgeweken. 
Toch is het essentieel dat de kinderen met alle informatie oefenen. Het lezen van een 
verhaal en een nagesprek zijn volstrekt onvoldoende. Juist het tekenen en de 
rollenspellen zorgen ervoor dat kinderen zich het geleerde daadwerkelijk eigen maken 
en zij de verworven kennis en vaardigheden buiten de muren van het klaslokaal in 
praktijk kunnen brengen. 
 
‘In het kringgesprek vertelde een kind dat hij, toen zijn ouders weer eens ruzie 
hadden, met zijn hand in de lucht heeft geroepen ‘STOP’ (zie Zippy-les in module 4) 
en vervolgens aan zijn ouders heeft uitgelegd welke stappen ze zouden moeten nemen 
om hun ruzie op te lossen.’ 
Leerkracht in Rotterdam. 
 
 
Omgaan met afwijzing 
Bij module 3, les 2 kunnen de kinderen in oefening 1 het omgaan met afwijzing 
ervaren. De kinderen moeten voor deze oefening in een kring op de grond gaan zitten. 
Als de klas onvoldoende ruimte biedt voor één grote kring dan is het advies de 
kinderen over twee kringen te verdelen, een binnenkring en een buitenkring. De 
binnenkring voert de oefening conform de instructies uit. De kinderen in de 
buitenkring krijgen de opdracht om goed te kijken hoe de oefening verloopt. 
 
 
Nieuwe impuls voor les 4 van de modules  
Bij een aantal modules bleek dat in de vierde les een nieuwe impuls nodig was om de 
aandacht en interesse van kinderen voor het betreffende onderwerp te behouden. Een 
prentenboek waarin het thema van de Zippy-les aan de orde komt is een mogelijkheid. 
Tips voor prentenboeken vindt u voor elke module apart op de laatste pagina’s van 
deze hand-out. 
 
‘Toen leerlingen uit mijn klas tijdens een conflict op het schoolplein een pas op de 
plaats maakten om met elkaar mogelijke oplossingen te bespreken (zie Zippy-module 
4) en een van hen de suggestie deed ‘Je zou hem kunnen negeren’, waren mijn 
collega’s zeer benieuwd waar de kinderen deze aanpak hadden geleerd.’ 
Leerkracht in Rotterdam. 
 
Verzamelen van Zippy-uitspraken en tekeningen 
Kinderen komen in de Zippy-lessen met bijzondere uitspraken, opmerkingen of 
ideeën. Om deze ook voor andere leerkrachten op school of voor ouders toegankelijk 
te maken werd de suggestie gedaan om op een speciaal bord in de klas of daarbuiten 
alles op te schrijven om er aan het einde van het programma een boekje van te maken 
waarin ook de tekeningen die de kinderen tijdens de Zippy-lessen maakten, worden 
opgenomen. 
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Module 5 Omgaan met verandering en verlies 
 
Juf Anja uit Den Haag bezocht een begraafplaats nadat ze dit voornemen tijdens een 
informatieavond over het Zippy-programma had toegelicht en vervolgens in de 
nieuwsbrief aan de ouders had vermeld.  
 
Bezoek aan de begraafplaats in Nootdorp 
 
Donderdagochtend, onze Zippy-dag, heb ik de kinderen nogmaals verteld dat we die 
middag naar een begraafplaats gingen naar aanleiding van het verhaal over de dood 
van Zippy. 
De kinderen reageerden in eerste instantie ontstemd en vroegen zich af waarom we 
naar een mensenbegraafplaats gingen. Zippy was een wandelende tak en hoort op een 
dierenbegraafplaats.  
 
’s Middags gingen we begeleid door drie moeders, een oma, een stagiaire en Marion 
(Stichting KEC) op pad naar de begraafplaats in Nootdorp. 
 
Ik had ons bezoek ruim van tevoren met de koster besproken en hij stond ons op deze 
zonnige middag al op te wachten voor de kerk. Na een wandeling door een prachtig 
park achter de kerk stonden we opeens op een idyllische begraafplaats. Klein, 
overzichtelijk en heel verzorgd. De enthousiaste koster vertelde kort iets over de 
geschiedenis van het park en de begraafplaats.  
 
Doordat het zo overzichtelijk was, konden de kinderen op eigen gelegenheid gaan 
rond kijken. Alle kinderen waren onder de indruk en wandelden rustig op de paden 
tussen de graven. Alle volwassenen liepen rond om de vragen van kinderen te 
beantwoorden. Sommige kinderen gingen tekeningen maken. Een jongetje maakte een 
tekening van zijn overleden opa in een kist met de tekst ‘Opa, ik hou van je.’ 
 
De meeste belangstelling ging uit naar de afbeeldingen, voorwerpen en teksten op de 
graven. Zoals een tekening van een paard op een grafsteen ‘Ligt hier een paard 
begraven?’ was de vraag. Of de grappige speelgoedbeesten op het graf van de 
‘vrolijke vader’. Ook de getallen op de grafstenen en de leeftijd van de overledene 
fascineerden sommige kinderen. Na een half uurtje heb ik de kinderen verzameld rond 
een kleine bank om hun de gelegenheid te geven vragen te stellen en met elkaar te 
praten. Een belangrijke vraag was wat er overblijft van een lichaam als het in de kist 
onder de aarde ligt. Mijn antwoord dat uiteindelijk alleen het skelet overblijft werd 
door alle kinderen zonder meer geaccepteerd. Het was een gezellig parkgesprek 
zonder heel veel vragen. 
 
We hebben de koster bedankt en hij heeft ons uitgenodigd vooral terug te komen. De 
terugweg was heel ontspannen.  
 
Later in de week was er op school ook nog tijd om vragen te stellen, maar die waren 
er niet meer. Alles was duidelijk. 
 
Juf Anja, Den Haag 
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Een leerkracht ontving een mail van een ouder met een verrassend positieve reactie op 
het verhaal over de dood van Zippy. 
 
'Een vader van twee meisjes uit mijn klas schreef dat het dochtertje van zijn broer 
vorig jaar op 7-jarige leeftijd was overleden. Samen met zijn vrouw heeft hij zijn 
dochters uitgelegd wat er met hun nichtje was gebeurd, maar hij kreeg geen reactie. 
Een jaar later vertelden de meisjes in de les over de dood van Zippy tijdens het 
kringgesprek over de dood van hun nichtje. Thuis vertelden ze het verhaal over de 
dood en de begrafenis van Zippy. Daarna spraken ze ook over de dood van hun 
nichtje. Ze zijn nu veel beter in staat om haar dood een plekje te geven.' 
 
 

 
 
Tekening van Hasnae uit Rotterdam 
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Ook juf Ellen en juf Paula hebben met hun klas een begraafplaats in de buurt van de 
school bezocht. Zij hadden het bezoek in de wekelijkse nieuwsbrief gemeld en hierop 
geen negatieve reacties van ouders ontvangen. 
 
Bezoek begraafplaats 
 
De begraafplaats ligt vlakbij school. Het was mooi weer. We hebben met de hele klas 
over de begraafplaats gewandeld. Er was veel te zien. Bij een monument voor 
gevallen militairen uit de Tweede Wereldoorlog zijn we in het gras gaan zitten en 
konden de kinderen vragen stellen of opmerkingen maken. Na een uurtje waren we 
terug op school. Ook daar hebben we nog gelegenheid gegeven om vragen te stellen, 
maar eigenlijk ontbrak de behoefte daaraan. 
 
De dag erna kwam een moeder bij me. Haar zoontje was overstuur uit school 
gekomen en heel verdrietig. In de klas had hij niets laten merken. Ik heb met hem 
gepraat. Hij heeft verdriet over zijn overleden oma die in het buitenland woonde. Hij 
heeft bij zijn familie veel verdriet gezien en was daar erg van geschrokken. De ouders 
en ik hebben met hem gepraat en ik denk dat het nu verwerkt is. Een ander kind uit de 
klas verloor precies in de week van het bezoek aan de begraafplaats een opa. Opa zou 
op de begraafplaats worden begraven die wij gingen bezoeken. Moeder vond ons 
bezoek geen probleem, dan had hij de begraafplaats vast gezien. Ook met dit kind 
hebben we extra gepraat en dit gaf geen verdere problemen. Van ouders hebben we 
geen opmerkingen over het bezoek aan de begraafplaats gehoord. We hebben ze via 
de nieuwsbrief over ons plan geïnformeerd. 
 
Juf Ellen en juf Paula, Den Haag 
 
We besluiten het verslag van het bezoek aan de begraafplaats met het verhaal van het 
meisje dat pas bij het vertrek naar de begraafplaats over haar angst vertelde. Ze was 
bang dat de graven zich zouden openen en er dode mensen uit zouden komen. 
 
Spoken op de begraafplaats 
 
In de klas hadden we besproken dat we naar de begraafplaats zouden gaan en precies 
uitgelegd hoe we dat gingen doen (de route ernaartoe, de wandeling over de 
begraafplaats, de mogelijkheid om vragen te stellen enz.). Het bange meisje had niets 
gezegd, maar toen we in een rij de school uit wilden lopen kwam ze ineens naast mij 
staan en zei: ‘Ik vind het eng’. Ik heb haar met de klasgenoot met wie ze in de rij liep, 
naast mij laten lopen. ‘Geef mij maar een hand’, zei ik en terwijl we naar de 
begraafplaats liepen vroeg ik waarom ze bang was. Ze vertelde dat ze dacht dat de 
graven konden opengaan en dat er dan dode mensen uit zouden komen. Dat vond ze 
eng. Ik vroeg of ze dat een keer gezien had. Ja, in een film op de tv. Ik heb haar 
uitgelegd dat de film voor haar te eng was en dat wat ze vreesde, alleen kan in films. 
Ze bleef toch bang, dus ik bleef haar hand vasthouden en tegen haar praten. Soms was 
het even over, maar vooral als we een paadje uitliepen en de bocht omgingen bleef ze 
in mijn hand knijpen en was ze toch angstig. Op de terugweg zei ze dat het niet eng 
was, maar ik denk toch dat dit niet haar leukste uitje is geweest. 
 
Juf Paula, Den Haag 
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Onderstaand verhaal vertelt de begrafenis van een echte wandelende tak in Den Haag. 
De kinderen namen het ritueel zeer serieus en kwamen juf nog regelmatig vertellen 
dat ze weer even langs het graf van hun eigen Zippy waren gelopen. 
 
Begrafenis Zippy 
 
Vanaf het moment dat wij met de Zippy-pilot zijn gestart, stond in het klaslokaal een 
levende wandelende tak. Iedere dag werd Zippy de wandelende tak door de kinderen 
verzorgd. Hij at stukjes tomaat en kreeg regelmatig water. Aan het begin van elke 
Zippy-les werd de bak met Zippy op de tafel gezet.  
 
Een aantal weken ging voorbij en het werd meivakantie. Zippy ging met een leerling 
mee naar huis. Twee weken later toen de vakantie voorbij was, kwam zij verdrietig 
terug naar school met het bericht dat Zippy was overleden. Zij had een eigengemaakt 
papierenbakje bij zich en wat aarde om hem te begraven. Iedereen reageerde 
geschrokken. Het toeval wilde dat wij ook nog eens bij de module aangekomen waren 
waarin Zippy komt te overlijden en wij naar een begraafplaats zouden gaan. Om de 
kinderen te laten ervaren hoe het kan gaan tijdens een begrafenis hadden wij besloten 
om onze Zippy een echte begrafenis te geven. Wij kozen voor een park vlak bij onze 
school, waar ook een speelplaats is.  
 
Op vrijdagmiddag liepen we met alle kinderen in de rij richting park. We hadden het 
eigengemaakte papierenbakje, de aarde en een schepje bij ons met Zippy in zijn bakje. 
Onderweg mochten de kinderen een bloemetje, steentje, veertje of wat zij maar 
konden vinden, meenemen om op het grafje van Zippy te leggen. Dit maakte het voor 
hen nog eens heel bijzonder. Toen wij aankwamen hebben we een plekje gezocht 
voor ons ritueel. Alle kinderen zaten op de grond en luisterden. Wij hebben een 
kuiltje gegraven waar Zippy in zou komen te liggen. Alle kinderen mochten nog een 
keer iets tegen Zippy zeggen voordat wij hem in het kuiltje zouden leggen en met 
aarde zouden bedekken. De kinderen namen dit heel serieus en kwamen met 
verschillende reacties als, ‘Dág Zippy, ik ga je missen’ en ‘Zippy, ik hou van je’ en 
‘tot ziens in de hemel’. Daarna legden we Zippy in het kuiltje, bedekten hem met 
aarde en legde ieder kind om de beurt zijn/haar veertje, steentje op het grafje. Daarna 
zijn we met elkaar gaan spelen in het speeltuintje. 
  
Een week later hebben wij het er nog met de kinderen over gehad en een aantal was 
gaan kijken hoe het grafje er nu bij lag. Opmerkingen van de kinderen waren: ‘nu is 
Zippy een sterretje geworden’ en ‘hij is nu bij mijn oma in de hemel’ en ‘hoe zou het 
gaan met Zippy?’ 
 
Zowel voor de kinderen als voor ons was deze plechtigheid een rijke ervaring. Het 
was natuurlijk heel toevallig dat onze échte Zippy dood ging op het moment dat dit 
ook in de module gebeurde.  
 
Juf Sabine, Den Haag 
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Aanbevolen boeken en brochures per thema 
 
Gevoelens en communicatie (modules 1 en 2) 
 
Ik geef je een zoen, lief en leed van klein tot groot door Montse Gisbert (2004). 
Amsterdam: Hillen; Wielsbeke: De Eenhoorn.  
Kleine gedichtjes over liefde en moed, angst en twijfel, vriendschap en trouw en alle 
andere grote en kleine gevoelens die bij het leven horen. 
 
Kikker is bedroefd door Max Velthuijs (2003). Amsterdam: Leopold. 
 
Een rare dag door Iris van der Heijde & Marijke ten Cate (2006). Rotterdam: 
Lemniscaat. 
Een prentenboek over de teleurstelling van Joep, zijn gedachten en de grote verrassing 
die hem te wachten staat als hij thuiskomt. Met kleurrijke illustraties waarin heel veel 
te ontdekken valt waaronder ook alle emoties in de gezichtsuitdrukkingen. 
 
Het nieuwe zusje door Gerda Marie Scheidl (1999), De Vier Windstreken. 
Een prentenboek over teleurstellingen en omgaan met jaloezie. 
 
Sneeuwwitje, een sprookje van de gebroeders Grimm (1985), De Vier Windstreken. 
Een prentenboek van het bekende sprookje over de jaloezie van de boze stiefmoeder 
met kleurrijke illustraties van Bernadette.  
 
Een zusje uit een vliegtuig door Guido Bottinga (2006). Rotterdam: Lemniscaat. 
Een voorleesboek waarin de gedachten van het jongetje Tjebbe dat een adoptiezusje 
krijgt heel duidelijk worden verwoord. In het hoofdstuk ‘De voetbalclub’ wordt heel 
goed beschreven hoe zenuwachtig Tjebbe is en hoe hij met dat gevoel omgaat. 
 
 
Relaties aangaan en verbreken (module 3) 
 
Kikker vindt een vriendje door MaxVelthuijs (2003). Amsterdam: Leopold. 
 
Het lelijke jonge eendje door Hans Christian Andersen. De Vier Windstreken: 2000. 
Een prentenboek van het bekende sprookje van Hans Christian Andersen met hele 
mooie illustraties van Bernadette over eenzaamheid en afwijzing. 
 
 
Conflicten oplossen (module 4) 
 
Zand erover! door Bette Elias (2004). Amsterdam - Hasselt: Clavis. 
Innemend prentenboek over pesten op school. 
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Omgaan met verandering en verlies (module 5) 
 
Informatieve boeken en brochures over dood en verlies 
 
De meest gestelde vragen over kinderen en de dood door Riet Fiddelaers-Jaspers. 
Heeze: In de Wolken. Informatieve brochure voor leerkrachten of ouders/verzorgers 
te bestellen op www.in-de-wolken.nl 
 
Als iemand dood gaat.... Wat jij wilt weten over doodgaan, begraven en cremeren 
door Riet Fiddelaers-Jaspers. Een informatieve brochure voor kinderen om zelf te 
lezen. Eveneens te bestellen via Stichting In de Wolken (zie hierboven). 
 
Afscheid voor altijd. Omgaan met verdriet en rouw in het primair onderwijs door Riet 
Fiddelaers-Jaspers (1999). Houten: Educatieve Partners Nederland. 
 
Jong verlies. Rouwende kinderen serieus nemen door Riet Fiddelaers-Jaspers (2005). 
Kampen: Ten Have. 
   
Veelkleurig Verdriet. Afscheid nemen in verschillende culturen door Ine Spee, 
Dorinda Roos en Riet Fiddelaers-Jaspers (2000). ’s-Hertogenbosch: KPC Groep. 
  
 
Dood van een (huis)dier 
 
Ik mis mijn huisdier. Boekje geschreven door de 6-jarige Alex na de dood van zijn 
hond met een informatieve brochure van de moeder van Alex met advies en 
praktische hulp voor ouders. Het boekje is voor € 5,95 (excl. verzendkosten) te 
bestellen op www.licg.nl 
 
Kikker en het vogeltje door Max Velthuijs (2003). Amsterdam: Leopold. 
  
Maar niet uit het hart. Dierenverhalen over afscheid door Toon Tellegen (2008). 
Amsterdam-Antwerpen: Querido. 
  
Dat is heel wat voor een kat door Judith Viorst & Fleur van der Weel (2007). 
Haarlem: Gottmer. 
  
Derk Das blijft altijd bij ons door Susan Varley (2006). Rotterdam: Lemniscaat. 
  
  
Dood van een familielid 
  
De vuurtoren door Koos Meinderts & Annette Fienig (2007). Rotterdam: Lemniscaat. 
Een prachtig geïllustreerd prentenboek voor oudere kleuters over oud worden, 
afscheid, dood maar ook het begin van een nieuw leven. 
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Vogeltje lief door Kristien Aertssen (2007). Wielsbeke: De Eenhoorn.  
Een bijzonder en mooi geïllustreerd prentenboek over overlijden van een oma. 
  
Dood is niet gewoon; over de dood van een ouder door Martine Delfos (2002), Nino.  
Dit is een therapeutisch verhaal voor kinderen van 4 tot 9 jaar. Ook als 
voorlichtingsboek te gebruiken om kinderen te helpen bij het verwerken van het 
verlies van leeftijdgenoten. Ideaal hulpmiddel om een gesprek op gang te brengen 
wanneer, bijvoorbeeld, een van de leerlingen een ouder heeft verloren. 
  
Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk; als je vader of moeder is doodgegaan 
door Ineke van Essen (2007), uitgeverij Sjaloom en uitgeverij Bakermat. 
In dit boek vertellen dertig kinderen over wat zij meemaakten bij en na de dood van 
hun vader of moeder. 
  
  
Scheiding van ouders 
 
Dag papa, tot volgende week door Brigitte Weninger (2009), De Vier Windstreken. 
Een teder verhaal voor kinderen vanaf drie jaar en voor ouders die op zoek zijn naar 
een manier om dit onderwerp onder woorden te brengen. 
  
  
 

 


