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Lespakket Spiegelbeeld
Spiegelbeeld is een kleurrijk lespakket waarin inclusiviteit en de pluriforme samenleving centraal staat. Het lespakket

biedt een schat inspirerende ideeën aan en staat vol uitdagende en betekenisvolle activiteiten op het gebied van
burgerschap, zelfbewustzijn en diversiteit. Spiegelbeeld maakt de gevoelens die hierbij komen kijken inzichtelijk
voor jonge kinderen, en daardoor makkelijk bespreekbaar in de groep. Spiegelbeeld stimuleert om van en met elkaar

te leren en ontdekken. Een lespakket dat het jonge kind meeneemt in de wereld van nu en waarin het zich ontwikkelen

kan tot een actief en krachtig individu in onze pluriforme samenleving. De laagdrempelige lessen, krachtige thema’s
en inspirerende ideeën zullen zowel de gedachtewereld van het jonge kind, alsook die van de leerkracht, verrijken.
HET LESPAKKET BEVAT:
• 55 burgerschapslessen
• 40 bijlagen met pictogrammen, zoekkaarten, rollenspelkaarten,
stappenplannen, dilemmakaarten, luisterregels, kleurkaarten,
vertelkaarten, stellingen, filosofie opdrachten en meditatie
oefeningen
• 10 verhalen met thema’s als: diversiteit, duurzaamheid, afval
scheiden, vertrouwen, conflicthantering, Fairtrade, erfgoed,
vluchten en vrijheid van meningsuiting

•
Ruim 50 suggesties voor spel en het implementeren van
burgerschap in de rijke leeromgeving
• Aanvullende materialen zoals: het prentenboek Spiegelbeeld,
de Kelsey handpop, de vertelvogels, de Spiegelbeeldkaarten,
een puzzel en diverse spellen

Werken met Spiegelbeeld: praktisch en plezierig
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kinderen over onze pluriforme samenleving en ontdekken ze verschillen en
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vriendschap, onzekerheid, diversiteit en zelfvertrouwen. Al spelend leren
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De thema’s in Spiegelbeeld zijn voor alle kinderen herkenbaar: anders zijn,
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overeenkomsten tussen mensen. Ze ontwikkelen zo een realistische,
nuchtere kijk op de wereld. Kelsey, de handpop speelt een grote rol. Zij is
intermediair tussen leerkracht en kind. De karakters in Spiegelbeeld beleven
grootse avonturen in alledaagse situaties. Spiegelbeeld sluit goed aan op de

belevingswereld van kinderen en is herkenbaar voor ieder kind dat net als
Kelsey, Hamza, Lara en Kwasi nieuwsgierig is naar zichzelf en naar anderen.
(foto hieronder: Werkmap met 10 burgerschap thema’s)

De kracht van Spiegelbeeld

VIA DE BELEVENISSEN VAN KELSEY…
• leren kinderen anderen begrijpen en
respect op te brengen voor elkaars
overtuigingen, rituelen, religie en
achtergronden

• worden kinderen zich bewust van het
klimaat en duurzaamheid

• maken kinderen kennis met
verschillende kinder- en mensenrechten

• filosoferen kinderen over thema’s als;
geluk, liefde, mooi zijn en
gelijkwaardigheid

• leren kinderen via spel dat zij hun
mening mogen uiten

• krijgen kinderen respect voor dieren,
planten en mensen over de hele wereld

OOK OP JOUW SCHOOL?
THEATERVOORSTELLING

Een interactieve, muzikale theatervoorstelling. Dit theaterstuk is lachen, leren en een feest van
herkenning voor alle kinderen. ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.. En dat is… Kelsey! Maar ziet Kelsey
zichzelf ook?

DANSEXPRESSIE

Een muzikaal dansavontuur. Dansen is vrijheid, genieten, durven, leren en een feest van herkenning
voor alle kinderen. 10 lessen dansexpressie gebaseerd op het lespakket Spiegelbeeld.

MEER WETEN OVER SPIEGELBEELD?

Ga naar onze website of stuur ons een mail.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk per
mail of telefonisch contact met u op.
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