SBO SONNEVANCK TEST LEF-KIST

Hoe praat je
met leerlingen
over diversiteit?
TEKST RENATE MAMBER FOTO PETJA BUITENDIJK

Een klasgenoot met twee moeders of een vriendje dat zich
wel eens als meisje verkleedt? Met de LEF-kist, een kist met
boeken en lessen, kunnen leerkrachten op een natuurlijke
manier dit lastige onderwerp aansnijden. Hoewel. Lastig?
Leerkracht Monique Noordzij: ‘Ik had gedacht dat sommige
kinderen meer moeite zouden hebben om over deze onderwerpen te praten, maar dat viel hartstikke mee.’

In de LEF-kist zitten verschillende
materialen om diversteit te bespreken.
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SBO Sonnevanck is de eerste school die met de
LEF-kist werkt. De kist is een initiatief van onder
andere Schiedams LEF, Bibliotheek Rotterdam
en RADAR. Het doel is om in alle groepen onderwerpen bespreekbaar te maken, zoals verliefd zijn op iemand van hetzelfde geslacht of
het hebben van twee vaders of twee moeders.

KIJKJE IN DE KIST
SBO Sonnevanck leent de kist in december
2017 bij Bibliotheek Rotterdam. Standaard
onderdeel van de uitlening is een docentenbijeenkomst waarbij Schiedams LEF uitleg
geeft over het onderwerp en het gebruik van
de kist. ‘Heel in het kort gaat het als volgt’,
vertelt Sandy Kardolus van Schiedams LEF. ‘Je
leest een boek, verhaal of gedicht uit de kist
voor, je hebt er een gesprekje over en doet
er een opdracht bij. Je kunt de les zo lang of
zo kort maken als je wilt. Alles wat je voor de
lessen nodig hebt, zit in de LEF-kist.’
De leerkrachten bekijken kort wat er in de
kist zit. Voor elke groep is er een boek en een
korte lesinstructie. Het grootste deel van de
bijeenkomst bestaat vervolgens uit een spel
waarbij de leerkrachten zelf ervaren dat bijvoorbeeld verliefd worden op een bepaalde
sekse geen keuze is, maar iets dat je bij je
geboorte mee krijgt. Sandy vult het spel aan
met feiten en cijfers. Bijvoorbeeld: waar staat
LHBT voor? En welk percentage van de mensen is transgender?

Sandy Kardolus en Carolien Kruijs van Schiedams LEF
verzorgen de eerste les voor groep 7.

Meer weten
Kijkt voor meer info op schiedamslef.nl
of bibliotheek.rotterdam.nl.
Of lees op ROMnieuws.nl het artikel
Diversiteit bespreken met de
LEF-kist: tinyurl.com/LEFkist.

LEF IN DE KLAS
Schiedams LEF verzorgt vervolgens de eerste les
voor groep 7. De leerkrachten geven zelf invulling aan de rest van de lessen. Monique Noordzij, leerkracht van groep 5/6, leest bijvoorbeeld
het verhaal ‘Koning en koning’ voor. Daarin
gaat een prins op zoek gaat naar een prinses
om mee te trouwen, maar hij wordt uiteindelijk verliefd op de broer van een prinses. ‘Dan
ben je homo’, weet een jongen uit de groep te
vertellen. Monique herhaalt daarop de begrippen die de leerlingen in een vorige les hebben
geleerd: homo, lesbisch en transgender. ‘Som-

IN HET KORT
De LEF-kist is te leen bij Bibliotheek
Rotterdam (uitleentermijn drie maanden). De kist bestaat uit een reeks
van vijf lessen voor elke groep van het
basisonderwijs. Ook voor de kleuters
biedt de kist materiaal. Inbegrepen
is dat Schiedams LEF een docentenbijeenkomst verzorgt én een gastles
voor groep 7.

mige van jullie vonden het raar als twee jongens van elkaar houden. Maar ik heb jullie huiswerk gegeven. Weten jullie nog wat dat was?’
vraagt Monique.‘Dat we niet van onze vader en
moeder mochten houden’, herhaalt een meisje.
‘En is dat gelukt?’ vraagt Monique. Alle kinderen schudden hun hoofd. Monique legt uit dat
het dus heel moeilijk is om niet van iemand
te houden.

‘IK DACHT DAT
KINDEREN VEEL
VOOROORDELEN
ZOUDEN HEBBEN.
MAAR HET VIEL
HARTSTIKKE MEE’

NAUWELIJKS
VOORBEREIDINGSTIJD
Monique is positief verrast door de lessen. ‘Ik
dacht zelf dat het onderwerp gevoeliger zou
liggen en dat er meer vooroordelen zouden
zijn. Maar dat viel mee. De kinderen vonden
het leuke lessen. Er ontstonden leuke discussies. We hebben goede gesprekken gehad.’
Ze vindt de boeken uit de kist goed passen bij
haar leerlingen. En de lessen hebben haar nauwelijks voorbereidingstijd gekost. ‘Alles wordt
uitgelegd in een A4’tje en je weet eigenlijk
meteen wat je moet doen. Het is niet heel ingewikkeld. Soms zit er een opdracht bij, zoals een
toneelstukje. Dat duurt wat langer en dan deel
je de les op in twee delen. Soms hebben ze het
al snel begrepen en dan rond je het eerder af.’

Het was volgens Monique niet nodig de lessen
speciaal aan te passen voor het sbo. ‘Alleen de
aanpassingen die ik altijd al doe: veel herhalen
en veel structuur in de lessen.’

LOSSE LES OF PROJECT
Als tip kan Monique aan andere leerkrachten
meegeven dat je de lessenserie gemakkelijk als
project kan geven. ‘Je kunt de lessen verspreid
geven over een paar weken, maar wij kozen
ervoor het projectmatig in de toetsweek te
doen. Dat werkte heel goed.’ Ze vindt de lessen
verder ook geschikt om elk jaar terug te laten
komen, zodat je een opbouw kunt maken in
de lesstof.
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