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inleiding

Armoede sluipt via onze samenleving ook de school binnen. 
Kinderen zijn er het slachtoffer van. De school is een 
ontzettend belangrijke hefboom om de cirkel rond armoede 
te doorbreken. Kinderen leren al in de school vaardigheden 
en levenservaringen die ze thuis misschien niet krijgen, 
maar die wel van groot belang zijn voor hun toekomst. Niet 
iedereen krijgt de kansen die hij verdient. 

Als leerkracht maak jij mee het verschil! Jij kan aan alle 
kinderen het zelfvertrouwen geven dat zij verdienen. Want 
een moeilijke kind is vaak een kind dat het moeilijk heeft! Jij 
kunt ervoor zorgen dat ze het gevoel hebben dat hun situatie 
niet uitzichtloos is, dat ze er echt wel bij horen. Een kind uit 
een kansarme gezin is niet alleen een kind dat in armoede 
leeft. Het is ook een kind zoals andere kinderen. Een kind dat 
graag met anderen speelt, eigen dromen en fantasieën heeft 
en om aandacht vraagt… daarom vinden wij het fantastisch 
dat jij met het boek ‘Robby en zijn vrienden’ aan de slag gaat! 

In deze verwerkingsbrochure vinden jullie werkvormen en 
doelstellingen voor de kleuters, voor leerlingen eerste en 
tweede leerjaar en voor leerlingen derde en vierde leerjaar. 
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 Methodiek 1 

doelstelling 
•	 TaaO 74 visuele boodschappen interpreteren en er 

gepast op reageren
•	 NED L 3.1.1.1 Informatie in niet-talige boodschappen 

beoordelen, op basis van hetzij de eigen mening, hetzij 
informatie uit andere bronnen Daarbij kan onder meer aan 
de orde komen: de waarheidswaarde, betrouwbaarheid, 
volledigheid,  aanvaardbaarheid, bruikbaarheid, juistheid

Materialen:
- Het verhaal
- Vertelplaten 

opdracht
Aan de hand van de vertelplaten vertelt de leerkracht het 
verhaal. 

Nadien krijgen enkele kleuters 1 van de vertelplaten. Deze 
moeten ze in chronologische volgorde kunnen plaatsen. Bij 
het plaatsen van de prent mag de kleuter vertellen wat er 
op de prent te zien is. De leerkracht kan hierbij nog extra 
vragen stellen aan de anderen (Hoe voelt die persoon zich? 
Waarom staat.. op de prent,..)

 Methodiek 2 

doelstellingen 
•	 TaaO 74 visuele boodschappen interpreteren en 

er gepast op reageren Ò complexere en kleinere 
pictogrammen begrijpen

•	 NED LE 2.1.1 Dat kan onder meer bij het begrijpen en 
interpreteren van allerlei relaties: oorzaak-gevolg, doel-
middel, ... gevoelens en stemmingen

Materialen
- Robby armoedeweb (bijlage 1)
- Dobbelsteen (bijlage 2) met afbeelding armoede 

domeinen. (indien nodig vergroten of verkleinen naar 
gelang grootte dobbelsteen.)

opdracht

Dobbelspel 

Op de dobbelsteen staan 6 tekeningen die verwijzen naar 
de domeinen van het armoedeweb. (Dit kan een grote 
dobbelsteen zijn waar je de prenten in stopt, een dobbelsteen 
beplakken, of gewoon elk prentje linken met een kleur van de 
kleurendobbelsteen)

- een pleister (gezondheid)   
- een boekentas (school)   
- een rolstoel (hulpverlening)
- een huis (wonen)
- een auto (mobiliteit)    
- een hamer (werk)

De kleuters  gooien elk om beurt met de dobbelsteen en 
vertellen telkens wat er op de prent staat. Ze zoeken hierbij 
naar de juiste domeinen van het Robby armoedeweb met 
hulp van de leerkracht. Daarna vertellen ze waarom dit zo 
belangrijk is. 

Werkvormen kleuters
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 Methodiek 3 

doelstellingen 
•	 TaaO 74 visuele boodschappen interpreteren en 

er gepast op reageren Ò  complexere en kleinere 
pictogrammen begrijpen

•	 NED LE 2.1.1 Dat kan onder meer bij het begrijpen en 
interpreteren van allerlei relaties: oorzaak-gevolg, doel-
middel, ... gevoelens en stemmingen

•	 DenO 64 inzichten verwerven over natuur en techniek 
(fysische kennis) Ò gedragingen herkennen die de 
gezondheid bedreigen bijvoorbeeld gevaarlijke dingen 
doen, er ongezonde gewoonten op na houden…

•	 WO NA 7.15 Kinderen trachten door hun gedrag 
gezondheidsrisico’s te vermijden

Materiaal
- Werkblaadje rond gezondheid (bijlage3), één per leerling. 

opdracht 
De kleuters omcirkelen wat er allemaal gezond is. Bij de 
verwerking kan de leerkracht bespreken waarom iets juist 
wel of niet gezond is. Misschien kunnen sommige dingen 
zowel gezond als ongezond zijn (te veel slapen, tv kijken om 
kennis op te doen of te ontspannen,..)

 Methodiek 4 

opdracht 
Oplossen van memory (bijlage 1, 4, of 8)

doelstellingen 
•	 SocO 17 de eigenheid van anderen respecteren 

BO SF 2.10 De leerlingen gaan respectvol om met het 
eigen lichaam en dat van anderen.

•	 SocO 21 samenwerken
 MUZO D 2.5  Dat houdt in dat ze: plezier beleven aan 

en genieten van zelf spelen en samenspelen met anderen
•	 SocO 22 Ò zich inleven in anderen
 WO ME 4.11 Kinderen kunnen een ander helpen door 

zich dienstbaar op te stellen

Materiaal
- Een set memorykaarten.
- Dit kan een willekeurige memory van de klas zijn of je 

gebruikt de prenten van bijlage 1 of 2. Let er op dat het 
steeds paren zijn. Bij een oneven leerlingenaantal speelt 
de leerkracht ook mee.  

opdracht
Alle kleuters krijgen een kaartje van een memory. 
De kleuters mogen zonder iets te zeggen door de klas 
wandelen en op zoek gaan naar het vriendje met hetzelfde 
memorykaartje. Als ze dit vriendje gevonden hebben mogen 
ze elkaar eens knuffelen en een hand geven. Ze blijven bij 
elkaar staan tot alle kleuters hun vriendje gevonden hebben. 
Dit spel kan meerdere keren gespeeld worden. Nadien 
komen de kleuters samen in de kring en stelt de leerkracht 
vragen. Vond je het fijn om te knuffelen? Waarom zijn 
vriendjes zo belangrijk voor jou? Wat als je geen vriendjes 
zou hebben?
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Werkvormen 
eerste en tweede leerjaar

 Methodiek 1 

doelstellingen
•	 De leerlingen krijgen inzicht in het Robby armoedeweb
•	 De leerlingen kunnen linken leggen tussen prenten 

m.b.t. het armoedeweb en de domeinen van het Robby 
armoedeweb.

•	 De leerlingen kunnen gegeven informatie omzetten in 
een creatieve vorm.

Materiaal
- Robby armoedeweb op het bord (bijlage 1)
- renten m.b.t. het armoedeweb, één kopie per groep 

(bijlage 4)

opdracht 1
De klas wordt verdeeld in groepjes van 4.  

De leerkracht hangt het Robby armoedeweb aan het bord. De 
Leerlingen krijgen per groep de prenten m.b.t. het  armoedeweb. 
De leerlingen knippen de prenten uit en bespreken welk prent bij 
welk domein van het Robby armoedeweb hoort. Nadien komt 
uit elke groepje één leerling naar voor en hangt de prent bij het 
passende domein van het Robby armoedeweb.

Materiaal:
- spelkaarten: doe-opdrachten één kopie per groep. 

uitknippen (bijlage 5)
- dobbelstenen 

opdracht 2
De leerlingen krijgen per groep een dobbelsteen. Alle groepjes 
spelen tegelijk. Elk leerling gooit om de beurt met de dobbelsteen. 
De even nummers zijn een doe-opdracht. Dit kan liplezen, 
uitbeelden of pictionary zijn. De leerling die een oneven nummer 
heeft gegooid slaat een beurt over. Per goed opgeloste opdracht, 
krijgen de kinderen een punt. Het doel is om op het einde van de 
les (met iedereen samen) zoveel mogelijk punten te verzamelen. 

- Leerling gooit 2 
 liplezen: de leerling kijkt naar de afbeelding op het kaartje 

en lipt het woord. De anderen van de groep proberen het 
woord te raden. 

- Leerling gooit 4 
 Uitbeelden: de leerling kijkt naar de afbeelding op het 

kaartje en beeldt het uit. De anderen van de groep proberen 
het woord te raden.

- Leerlingen gooit 6 
	 Pictionary: de leerling kijkt naar de afbeelding op het kaartje 

en tekent het na. De anderen van de groep proberen het 
woord te raden.
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Bij waar of niet waar kan u kiezen uit de volgende stelling: 
- In België wonen er geen arme mensen. niet waar
- In België leven er kinderen in armoede. Waar
- Iedereen heeft een auto. niet waar
- Iedereen heeft een eigen slaapkamer. niet waar
- Naar de dokter gaan is goedkoop. niet waar
- Sommige kinderen gaan naar school. Waar
- Iedereen heeft een hobby niet waar
- Hobby’s zijn steeds gratis. niet waar
- Niet alle mama’s en papa’s gaan werken. Waar
-  Robby heeft vlinders in zijn buik. Waar
- De ouders van Jeroen zijn gescheiden. Waar
- De papa van Lena is ziek. Waar

 Methodiek 2 

doelstellingen
•	 De leerlingen kunnen in een gesprek of discussie met 

leeftijdsgenoten hun eigen mening formuleren en 
verdedigen.

•	 De leerlingen kunnen praten over en kritisch staan 
tegenover hun eigen keuze en die van anderen. 

Materiaal
- De leerlingen zoeken een rood en groen voorwerp

opdracht 
De leerkracht leest een stelling luidop. Vervolgens tonen 
de leerlingen op het signaal van de leerkracht hun rood of 
groen voorwerp. De leerlingen die kiezen voor ‘waar’ steken 
het groene voorwerp in de lucht. De leerlingen die kiezen 
voor ‘niet waar’ steken het rode voorwerp in de lucht. De 
leerkracht bespreekt  de antwoorden  klassikaal en laat de 
leerlingen vertellen waarom ze deze keuze hebben gemaakt.
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 Methodiek 3 

doelstelling 
•	 De leerlingen kunnen de prenten in chronologische 

volgorde leggen.
•	 De leerlingen kunnen het verhaal navertellen. 

Materiaal: 
- werkblad prenten van het verhaal. (bijlage 6)
- schaar
- lijm

opdracht 
Tijdens deze methodiek gaan de leerlingen het verhaal 
opnieuw reconstrueren. De leerlingen krijgen een werkblad 
met vijf afbeelding uit het boek. Ze knippen de prenten 
uit en kleven op een tweede werkblad de afbeeldingen in 
chronologische volgorde. 

 Methodiek 4 

doelstellingen
•	 De leerlingen herkennen talenten.
•	 De leerlingen ontdekken hun eigen talenten en kunnen 

dit koppelen aan het verhaal.

Materiaal:
- 4 grote lege talentenmeters voor Robby, Lena, Fatmira 

en Jeroen.( bijlage 7)
- Een lege talentenmeter, één kopie per leerling. 
- Prenten talenten, één kopie per leerling. (bijlage 8)
- Schaar
- Lijm

opdracht 1
In een klasgesprek bespreekt de leerkracht de talenten van 
de personages van het verhaal. Op het bord hangen de vier 
talentenmeters van Robby en zijn vriendjes. Aan de hand 
van onderstaande vragen vult de leerkracht samen met de 
leerlingen de talentenmeters in. 
- Welke talenten hebben ze? 
- Waar in het verhaal kom je dit te weten? 
- Welke zaken, denk je, kunnen ze nog heel goed?
- Hoe weet je dit? 

opdracht 2
Daarna maakt elke leerling een eigen talentenmeter. Elke 
leerling kiest uit de verschillende prenten zijn/haar eigen 
talenten plakt dit op zijn/haar talentenmeter. De leerlingen 
kleven bovenaan hun sterkste talent en onderaan hun 
minder sterk talent. 

nabespreking
- Was dit een moeilijk opdracht?
- Was dit een leuke opdracht? 
- Wie uit het verhaal heeft dezelfde talenten als jou? 
- Waarom? 
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 Methodiek 5 

doelstellingen
•	 De leerlingen kunnen een onderscheid maken tussen 

wat gezond en niet gezond is. 
•	 De leerlingen weten wat ze nodig hebben om gezond te 

leven. 

Materiaal
- Werkblad rond gezondheid, één kopie per leerling 

(bijlage3)

opdracht
Deze les gaat over gezondheid, geluk en de noodzaak van 
bepaalde zaken om te overleven. De werkbladen worden 
uitgedeeld. De leerlingen gaan in groepjes per twee aan de 
slag. Ze bekijken de prenten op het blad. Ze omcirkelen met 
blauw wat er gezond is en met rood wat ongezond is.

Na afloop wordt dit klassikaal besproken. 
- Wat heb je rood/groen omcirkeld?
- Waarom?
- Wat heb je nodig om gezond te leven?
- Wat is ongezond?
- Misschien kunnen sommige dingen zowel gezond als 

ongezond zijn (te veel slapen, tv kijken om kennis op te 
doen of te ontspannen,..)
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 Methodiek 6 

doelstellingen
•	 De leerlingen krijgen inzicht in het armoedeweb. 
•	 De leerlingen begrijpen de complexiteit van armoede. 
•	 De leerlingen kunnen a.d.h.v. vragen het armoedeweb 

maken.

Materialen
- Robby armoedeweb, één kopie per leerling (bijlage 1)
- Vragenblad, één kopie per leerling 

opdracht
luisteropdracht. 
De leerlingen vullen per twee het vragenblad in. Als de 
leerlingen de antwoorden hebben verzameld, krijgen ze een  
armoedeweb van Robby. De leerkracht gaat samen met de 
leerlingen op zoek naar de linken. 

- Op wat is Fatmira dol? 
- Hoe weet je dat Robby niet in een goed huurhuis woont? 
- Wie slaapt er in de kamer van Robby? 
- Zijn de ouders van Jeroen gescheiden ? 
- Wat  gaan de vier vrienden doen op het schoolfeest?  
- Waarom ligt de woonkamer bij Robby thuis vol stof ? 
- Wat wenst Robby en waarom ? 
- Waarom gaat de papa van Lena op de bank liggen als hij thuiskomt? 
- Welk voorstel doen Lena en Robby om zondags naar huis te gaan?  
- Waarom mag Fatmira niet blijven slapen bij Jeroen?
- Krijgt Robby een nieuwe rode t shirt?
 Wat is de reden? 
- Waarom kan de mama van Robby geen ander werk gaan doen? 
- Van wie krijgt Robby toch een rode t shirt ? 
- Wat maakt Robby blij op het einde van het verhaal? 

nabespreking: 
De problemen van mensen in armoede, hangen samen 
en versterken elkaar. Omdat armoede zich afspeelt op 
verschillende domeinen tegelijkertijd en dat maakt het 
moeilijk om aan armoede te ontsnappen. Ze leven als het 
ware in vicieuze cirkel. Ze zijn verstrikt in het web.
- Bijvoorbeeld: wonen in een slechte woning heeft 

gevolgen voor je gezondheid. Een slechte gezondheid 
heeft gevolgen voor je werk, …

Laat de leerlingen individueel aan het woord om na te gaan 
of ze de juiste linken of samenhang 
gekoppeld aan het armoedeweb kunnen maken. Laat de 
leerlingen dit vertellen in eigen woorden. 
Bijvoorbeeld bij de vraag ‘waarom kan Robby zijn mama niks 
anders gaan doen’ 
Linken armoedeweb: geen diploma = onderwijs = laag 
inkomen= slechte woonst = niet goed voor de 
gezondheid
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Werkvormen 
derde en vierde leerjaar

 Methodiek 1 

doelstellingen
•	 In een voorgelezen verhaal de verhaallijn volgen door 

zinnen in chronologische volgorde te rangschikken

Materiaal
- Werkblad met vragen, één kopie per leerling

opdracht
Rangschik de zinnen in de juiste volgorde. Schrijf het passend 
nummer in het hokje. 

	 Ricky geeft Robby een knalrode T-shirt van.

	 Robby, Lena, Fatmira en Jeroen willen samen iets doen op het schoolfeest.

	 Een man komt bij Robby thuis naar de vochtige muren kijken.

	 De papa van Lena is voor onderzoek naar het ziekenhuis.

	 De kinderen eten van de lekkere spaghettisaus die Fatmira ’s mama maakte.

	 Robby buitelt als een echte clown op het podium.

	 Mama vertelt dat ze haar werk kwijt is.

	 Robby is heel blij, vooral met zijn vrienden.
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 Methodiek 2 

doelstellingen
•	 kinderen maken gebruik van dramatisch spel om eigen 

beleving, ervaringen,  gedachten en gevoelens in 
handelingen te verwerken

•	 kinderen leven zich in een personage en een 
omstandigheid in

Materiaal
- situaties

opdracht
Een stukje uit het verhaal dramatiseren. De leerkracht heeft 
vier kaartjes met een situaties uit het verhaal en leest deze 
situaties voor aan de leerlingen. De leerlingen kiezen een 
situatie. Daarna de leerlingen starten met het spelen van 
hun rollenspel. 

situatie 1 
Rollen: Ricky Robby, Jordy en mama 
Als Robby weer thuiskomt, ligt de hele woonkamer vol stof. Jordy kruipt er doorheen. Hij is al helemaal 
vuil. Er zitten grote gaten in de muur. Robby’s grote broer Ricky helpt mama met vegen.
‘Ik ben blij dat het lek gemaakt is,’ zegt mama. ‘Schimmel op de muren, dat is niet gezond. Alleen weet ik 
nog niet waar ik het geld vandaan moet halen om die man te betalen.’ 

situatie 2
Rollen: Robby, fatmira, Jeroen, lena
‘Ik wou dat we een grote kist vol geld vonden,’ gaat Robby verder. ‘Genoeg geld om de muur te repareren, 
om Lena’s papa beter te maken… Alle problemen in één klap opgelost! ’‘Echt niet,’ zegt Lena. ‘Zieken kan 
je niet genezen met geld. En als je ouders gaan scheiden, hou je dat met geld ook niet tegen.’

situatie 3
Rollen: Robby, fatmira, Jeroen, lena
De volgende woensdag komen de vrienden samen bij Jeroen. Ze oefenen eerst de goocheltruc. Maar 
dat wil maar niet lukken. De sjaal komt niet uit de mouw. Lena wordt ongeduldig. ‘Jij kunt helemaal niet 
goochelen, Jeroen!’ roept ze uit. 

situatie 4
Rollen: Robby, fatmira, Jeroen, lena
De volgende dag op school roept Jeroen al van ver: ‘Het is oké! Mijn papa haalt jullie zaterdag op en hij 
maakt spaghetti. Maar hij kan jullie zondag niet terugbrengen. Wie kan dan iedereen ophalen?’ Lena en 
Robby schudden hun hoofd. Zij hebben thuis geen auto. ‘Dan gaan we toch met de bus?’ stelt Robby 
voor. ‘Nee, dat lukt niet,’ zegt Jeroen. ‘Op zondag zijn er bijna geen bussen.’ ‘Jouw papa heeft toch een 
auto, Fatmira?’ vraagt Lena. Fatmira bijt op haar lip en kijkt naar de grond. ‘Ik mag niet,’ zegt ze zachtjes. 
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opdracht
De leerkracht legt de stellingen omgekeerd op haar tafel.  
Een leerling komt naar voor en mag een stelling kiezen. Elke 
leerling krijgt een blauw en groen voorwerp. Het blauwe 
voorwerp staat voor: ik ga niet akkoord en de groene kaart 
staat voor: ik ga akkoord. De leerkracht vraagt wie zijn 
keuze wil verantwoorden. Zo komen de leerlingen tot een 
onderlinge discussie en indien nodig grijp je als leerkracht  
tijdig in. 

 Methodiek 4 

doelstellingen
•	 De leerlingen kunnen in een gesprek of discussie met 

leeftijdsgenoten hun eigen mening formuleren en 
verdedigen.

•	 De leerlingen kunnen praten over en kritisch staan 
tegenover hun eigen keuze en die van anderen. 

Materiaal
- Stellingen 
- Leerlingen kiezen een blauw en groen voorwerp 

A)  Je hebt geen auto nodig, je kan ook gebruik maken van het openbaar vervoer 
B)  Een auto is onmisbaar.
A)  Als ik ziek ben verwittigt mama onmiddellijk de dokter, zodat het niet erger wordt.
B)  Het is niet nodig om de eerste dag dat je ziek bent al een dokter te vragen, 
 misschien gaat het vanzelf over.
A)  Een eigen kamer is heel belangrijk, want dat is het enige plekje voor jou alleen.
B)  Een kamer delen met broer of zus is heel leuk, want je hebt altijd gezelschap.
A)  Later wil ik een beroep uitoefenen dat ik graag doe, ook al verdien ik minder.
B)  Veel geld verdienen is belangrijk om voor je gezin te kunnen zorgen.
A)  Mensen die werkloos zijn, zijn lui.
B)  Wie werkloos is kan daar niets aan doen.
A)  Werken met je hoofd is belangrijker dan werken met je handen.
B)  Werken met je handen is belangrijker dan werken met je hoofd.
A)  Ik maak eerst mijn huiswerk, pas daarna ga ik spelen. 
B)  Het is belangrijk om tijdens je huiswerk af en toe een even pauze te houden.
A)  Voor alle werk dat je doet moet je betaald worden.
B)  Vrijwilligerswerk is heel belangrijk en moet niet betaald worden.
A)  Sportclubs moeten gratis zijn, want bewegen is gezond!
B)  Als je bij een club wil horen, moet je lidgeld betalen. Zo kan niet iedereen maar aansluiten.
A)  Gezond voedsel is soms duurder, dus koop je beter ongezonde voeding.
B)  Wij kopen altijd gezonde voeding, ook al is dat duurder.
A)  Een huis huren is een voordeel, de huisbaas betaalt alle onkosten wanneer er iets 
 moet hersteld worden.
B)  Het is belangrijk een eigen huis te hebben, dan kan je het inrichten zoals je zelf wilt.
A  Het is niet belangrijk welke godsdienst iemand heeft, we zijn toch allemaal gelijk.
B)  Het is moeilijk om met iemand van een andere godsdienst vriendschap te sluiten, want ze hebben 

ook andere gewoonten.
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Bijlage 1
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Bijlage 2
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Bijlage 3



16

vrije tijd

werk hulpverlening

gezondheidszorg

familie en vriendeninkomen

onderwijswonen

vrije tijd

werk hulpverlening

gezondheidszorg

familie en vriendeninkomen

onderwijswonen

vrije tijd

werk hulpverlening

gezondheidszorg

familie en vriendeninkomen

onderwijswonen

vrije tijd

werk hulpverlening

gezondheidszorg

familie en vriendeninkomen

onderwijswonen

vrije tijd

werk hulpverlening

gezondheidszorg

familie en vriendeninkomen

onderwijswonen

vrije tijd

werk hulpverlening

gezondheidszorg

familie en vriendeninkomen

onderwijswonen

vrije tijd

werk hulpverlening

gezondheidszorg

familie en vriendeninkomen

onderwijswonen

vrije tijd

werk hulpverlening

gezondheidszorg

familie en vriendeninkomen

onderwijswonen

Bijlage 4

WonEn onDERWIJS

InKoMEn fAMIlIE & VRIEnDEn

VRIJE TIJD GEZonDHEIDSZoRG

WERK HUlPVERlEnInG



17

wonen

onderwijs

vrije tijd

inkomen

we
rk

gez
on

dh
eid

fam
ilie en

 vr
ien

de
n

hu
lpv

erl
en

ing
wonen

onderwijs

vrije tijd

inkomen

we
rk

gez
on

dh
eid

fam
ilie en

 vr
ien

de
n

hu
lpv

erl
en

ing
wonen

onderwijs
vrije tijd

inkomen

we
rk

gez
ond

hei
d

fam
ilie

en
 vr

ien
den

hul
pve

rlen
ing

Bijlage 5

2

4
WonEn

VRIJE TIJD

GEZonDHEID

fAMIlE 
& VRIEnDEn

onDERWIJS

InKoMEn

HUlPVERlEnInG

WERK

6



18

Bijlage 6



19

Bijlage 7



20

Bijlage 8
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