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Woord vooraf 

Kiem, Creatief denken en Verhalen vertellen 

Wat is creatief denken en waarom biedt Kiem creatief denken aan als lesvorm? Wat heeft 
verhalen vertellen daar mee te maken? Vragen die u zich als leerkracht misschien stelt nu 
u deze handleiding hebt opengeslagen. 
 
Creatief denken is het vermogen om buiten het bekende te denken. Om vaste 
denkpatronen te doorbreken, om zo tot nieuwe ideeën en inzichten te komen. Vaste 
denkpatronen zijn belangrijk in ons dagelijks leven om snel en efficiënt te kunnen 
functioneren; oversteken, de was doen, naar school gaan. Maar vaste denkpatronen 
belemmeren ons tegelijkertijd om in onverwachte en onbekende situaties effectief te 
handelen of om tot nieuwe ideeën te komen; sleutel valt in straatput, kind zit vast in de 
w.c., een andere school heeft meer succes met nieuwe leerlingen werven. 
 
Creatief denken en doen is de grondslag van alle vernieuwingen.  Productvernieuwing, 
oplossingen voor kleine en grote problemen, maar ook ontwikkelingen in kunst en cultuur. 
Zonder creatief denken zou de wereld er heel anders uitzien. Wellicht zouden er nog een 
handvol primitieve mensen rondlopen op de savannen van Afrika, maar meer 
waarschijnlijk is het dat we nergens meer zouden rondlopen. 

Een visie op creatief denken voor kinderen 

Het is belangrijk dat kinderen al op jeugdige leeftijd creatieve vaardigheden en een 
creatieve houding ontwikkelen. Het stelt hen in staat om snel en doelmatig om te gaan met 
alledaagse uitdagingen; problemen oplossen en kansen zien én benutten. Kinderen zijn al 
creatief, wordt vaak gezegd. Tocht wordt het kinderen best lastig gemaakt om de creatieve 
talenten die ze hebben te ontwikkelen. Onze huidige samenleving staat bol van de prikkels 
die vrijwel onophoudelijk op onze kinderen worden afgevuurd. Schoolwerk, verenigingen 
en clubjes, televisie (amusement en wereldnieuws), computer (één op je kamer en één in 
je zak), mobiele telefoon en chat-box. Zo lopen kinderen gevaar permanent afgeleid – af-
verleid – te worden. Dat belemmert diepgang en creëert een consumptieve houding. Tijd 
om rustig voor jezelf te denken is er weinig. Iets waar het kind, de ouders en de 
samenleving met het oog op de toekomst zich zorgen over moeten maken. We willen 
allemaal het liefst dat onze kinderen optimaal presteren, creatieve denkkracht helpt 
daarbij. 
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Creatieve denktechnieken geven kinderen handvatten om rust in de bovenkamer te 
brengen en ruimte voor eigen en oorspronkelijk denken. Dat is goed voor een positief 
zelfbeeld: “Da’s pas leuk, dat heb ik – hebben we – zélf bedacht!” 
 
Mocht u nieuw zijn in creatief denken wees dan niet bevreesd. Het is geen 
‘raketwetenschap’. Achterin deze handleiding vind u een korte literatuurlijst met een 
aantal titels die u snel vertrouwd zullen maken met creatief denken en doen. Ook een paar 
titels speciaal met en voor kinderen. 

Verhalen als creatieve aanjager 

Verhalen verzinnen en vertellen is een heel erg leuke en leerzame bezigheid die het 
creatieve denken stimuleert en ontwikkelt. Vrije fantasie en het vermogen om met 
bijvoorbeeld associatietechnieken nieuwe verhalen te verzinnen vormen het  hart van de 
creatieve motor. Kiem biedt met de Verhalentoer een vorm waarin verhalen vertellen op 
een inspirerende en uitdagende manier wordt aangeboden. Een goeie opstap naar het 
verder ontdekken van de eigen creativiteit. 
 
Ik wens u en uw leerlingen veel plezier tijdens de Verhalentoer op Kiem! 
 
David van der Kooij     Amstelveen, november 2008 
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Inleiding 

Welkom op Kiem! U bent leerkracht voor groep 6 en u overweegt of u staat op het punt 
om samen met uw leerlingen een reis over Kiem te maken. U heeft voor de Verhalentoer 
gekozen. Dat betekent dat u waarschijnlijk voor de eerste keer Kiem gaat bezoeken. De 
Verhalentoer is namelijk een prima introductiereis voor kersverse Kiembezoekers.  
De reden om aan de Verhalentoer te beginnen is dat u met de kinderen verhalen wilt gaan 
verzinnen en die met elkaar wilt delen. De Verhalentoer biedt een prachtige rode draad die 
u door uw taal- en expressielessen kunt rijgen.  

Handleiding 

Deze handleiding biedt u achtergrond over Kiem en de Verhalentoer. Het beschrijft hoe u 
de Kiem lessen kunt inrichten. Kunt, niet moet. Kiem gaat over creativiteit en creativiteit 
houdt van verandering en eigen inbreng. Voel u vrij, of neemt u vooral de uitdaging aan 
om van de Kiemlessen uw eigen verhaal te maken; het verhaal van u en de leerlingen, 
reizigers op Kiem.  

Wat is Kiem? 

Kiem is een lesconcept voor creatief denken en doen, zo ook verhalen verzinnen. Kiem is 
vernoemd naar het eiland Kiem. Een imaginair eiland. Kinderen reizen samen met u naar 
Kiem en maken net als tijdens een ‘echte’ reis van alles mee; nieuwe ontmoetingen, 
ontdekkingen. Alle avonturen slaan een brug naar creatief denken en doen.  
De kinderen en u zullen snel verliefd worden op het eiland. Het heeft een magische 
aantrekkingskracht. Niemand weet precies waar het ligt. En als je eenmaal op de kade van 
de stad Welkom uit de duikboot stapt dan ligt er een belevingswereld waar je naast alle 
‘vaste’ gegevens meer dan genoeg ruimte hebt om je eigen wereld te creëren. Dus geen 
uitgewerkt verhaal, geen museum waar je nergens aan mag komen. Maar een kader 
waarbinnen de kinderen zich vrij kunnen bewegen en hun eigen creatieve draai aan de 
beleving kunnen en mogen geven. 

Vrijplaats voor fantasie 

Kiem is een vrijplaats. Op Kiem mag je je fantasie de vrije loop laten gaan en lacht 
niemand je uit als je een vreemd of bijzonder verhaal vertelt. Wederzijdse acceptatie en 
respect zijn belangrijke voorwaarden voor het ontplooien van creativiteit. De reis naar 
Kiem begint dan ook met een – vast – ritueel, de reis met de duikboot. De gezamenlijke 
beleving van de wonderlijke reis naar Kiem schept een band van vertrouwen binnen de 
groep.  
Op het eiland kunnen de kinderen dan naar hartelust aan de slag met hun fantasie als 
gereedschap. Zonder dat ze bang hoeven te zijn voor nodeloze of soms krenkende kritiek. 
Zo heeft Kiem een dubbelfunctie: vrijplaats vóór en aanjager ván creativiteit. 
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De kracht van het verhaal  

Verhalen verbinden, al sinds de geboorte van de taal vele tienduizenden jaren geleden. 
Mensen zijn gek op verhalen of het nu bij een kampvuur is of in de bioscoop. Met een 
goed verhaal verdien je de aandacht van een publiek. We luisteren allemaal en raken 
verbonden door de gebeurtenissen en lessen die het verhaal ons biedt. We kruipen in de 
huid van de hoofdpersoon en beleven de emoties voelbaar met hem of haar mee. Een goed 
verhaal daar blijf je voor thuis, of in de klas. 

Het eigen verhaal 

Kinderen zitten vol met verhalen. Dingen die ze hebben meegemaakt of verzonnen. Het is 
een lust voor het oor. De verhalentoer biedt de kinderen de mogelijkheid hun verhaal te 
vertellen en om telkens weer nieuwe verhalen toe te voegen aan hun repertoire. Zo leren 
ze hun fantasie te ontwikkelen en te richten, en ontstaan bijzondere vertellingen met een 
‘kop’ en een ‘staart’.  

Een verhaal voor iedereen 

Een tweede stap is om het verhaal te delen. Kinderen gaan alleen of samen voor de groep 
staan en delen hun imaginaire belevenissen met klasgenoten. Voor veel kinderen is dat 
een flinke stap, eng. Denkt u maar aan de zenuwen die parten spelen bij het geven van een 
spreekbeurt of boekbespreking. Kiem biedt nu juist die veilige omgeving waarin kinderen 
gewend kunnen raken om voor het voetlicht te treden. 

Verhalentoer 

In de Verhalentoer draait dat vanzelfsprekend om verhalen horen, verzinnen en vertellen. 
Kiem biedt daar een aantal haakjes voor zoals de Kiezelhoop en het Strand van 
Flessenpost. Tijdens de reis krijgen de kinderen steeds weer een andere context, een ander 
startpunt aangeboden waar vanuit ze verhalen kunnen verzinnen en delen. 
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Leerinhoud – Vaardigheden en houding 

Verbeeldingskracht en flexibel associëren 

Tijdens de Verhalentoer leren kinderen hun verbeeldingskracht beter kennen. Alledaagse 
kennis transformeren in nieuwe beelden en gebeurtenissen. Met simpele associatie 
technieken leren ze om daar spontane, nieuwe elementen aan toe te voegen. Het dwingt ze 
spelenderwijs om uit de gebaande paden te treden en het nieuwe te ontdekken en te 
onderzoeken.  

Durf en uitstel van oordeel 

Naast deze creatieve vaardigheden vraagt Kiem aan de kinderen om een creatieve houding 
te ontwikkelen. Het gaat in de Verhalentoer ook om durf en uitstel van oordeel. Je durft 
om voor de klas te gaan staan met jóuw bijzondere verhaal. In de rol van toehoorder 
luister je met respect en zonder vooroordeel naar het verhaal van je klasgenoten. Zo bied 
je elkaar de mogelijkheid om te groeien. 
 
Het gaat hier om vaardigheden en gedrag die op een andere plaats en tijd weer waardevol 
zijn, bijvoorbeeld bij het oplossen van problemen of het herkennen van kansen. Andere 
reizen naar Kiem besteden daar weer aandacht aan. 

De lesvorm 

Er zijn veel mogelijkheden om de lesinhoud aan te bieden en er mee aan de slag te gaan. 
U maakt – samen met de kinderen – uit hoe de reis naar Kiem uiteindelijk verloopt. Deze 
handleiding biedt ‘slechts’ een mogelijkheid. Hierna vindt u een aantal overwegingen die 
u kunnen helpen bij het vormgeven van de lessen. 
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Materiaal 

Gids en kaart 

Bij de Verhalentoer horen een reisgids en een kaart van Kiem – voor de kinderen. 
Afhankelijk van de vorm waar u voor kiest komt het boekje of meteen of ergens tijdens de 
reis tevoorschijn.  
In de gids staan de nodige wetenswaardigheden over Kiem vermeld en worden de 
bezienswaardigheden en personages beschreven die een rol spelen in de Verhalentoer.  

Reisdagboek 

Ieder hoofdstuk sluit af met een aantal opdrachten die klassikaal of individueel gemaakt 
kunnen worden. Het is leuk als alle kinderen een schrift op b.v. folio formaat hebben 
waarin ze de opdrachten kunnen maken en alle andere reiservaringen kunnen optekenen; 
een reisdagboek, ‘carnet de voyage’ zoals de Fransen zo mooi zeggen. 
De kinderen zijn vrij om het reisdagboek geheel naar eigen inzicht te verfraaien en vorm 
te geven. 

Verhaalkaarten 

Dit zijn 72 willekeurige afbeeldingen waarmee verschillende oefeningen gedaan kunnen 
worden. Met de afbeeldingen kunt u bijvoorbeeld associatieoefeningen doen en de 
verbeeldingskracht op de proef stellen. Of wat dacht u van een verhalen vertelwedstrijd? 
Prima aanjagers voor de fantasie. 

Wandkaart 

Een grote wandkaart op stokken met een afbeelding van Kiem in vogelvlucht. Een must. 
Hiermee brengt u Kiem in de klas tot leven. Een centraal symbool dat helpt bij fantaseren 
over Kiem en het verankeren van het geleerde 

Verhalendoos 

Laat de kinderen een verhalendoos maken. Een doosje met kleine bulletjes, die anders 
misschien in de prullenmand terecht komen. En dat is zonde, om zomaar honderden 
verhalen af te danken voordat ze verteld zijn. Maak samen met de kinderen een 
verhalendoos. 

Rekwisieten 

Als u ervoor kiest om klassikaal met de kinderen naar Kiem af te reizen dan wilt u 
misschien gebruik maken van improvisaties en eenakters (suggesties hiervoor vindt u in 
de beschreven lesscripts). Daarvoor kunnen allerhande rekwisieten gebruikt worden; 
hoepels (patrijspoorten van de duikboot), verhalenkiezels, lege flessen, verkleedkleren, 
‘schilderijtjes’, etc.  
Zo maakt u de les voor de kinderen levendig en wordt Kiem echt tot leven gewekt. 
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Leeftijd 

Creativiteit is voor alle leeftijden. De Kiemlessen zijn echter toegespitst op kinderen vanaf 
ongeveer 10 jaar. Wil je van de reizen op Kiem optimaal genieten dan is het handig om te 
kunnen klok kijken en dat je al kunt denken in abstracte begrippen, zoals bijvoorbeeld 
‘gevoel’ en ‘denken’. De Verhalentoer is bedoeld voor het eerste halfjaar van groep 6, of 
misschien als afsluiter voor groep 5. 
 
Natuurlijk kunt u ook aangepaste werkvormen maken voor kinderen uit de onderbouw. 
Ook met kleuters en ‘onderbouwers’ is het heerlijk toeven op Kiem.  

Rol van de docent 

Als docent heeft u twee rollen op Kiem: die van reisleider én als bezoeker. In uw rol als 
reiziger ontdekt u samen met de kinderen creativiteit, telkens opnieuw want geen resultaat 
is hetzelfde. Als gids helpt u de kinderen wegwijs worden op het eiland en schept u de 
kaders waarbinnen zij naar hartelust kunnen fantaseren. Laat u vooral door de kinderen 
verrassen en wees niet bang om af en toe het roer over te geven aan een jonge gids. 

Werkvormen 

U en uw leerlingen kunnen op legio manieren met de Verhalentoer aan de slag. Een 
verhaal hoeft niet noodzakelijk in woord of beeld te worden weergegeven. Houd rekening 
met de diversiteit aan talenten en voorkeuren binnen de groep; tekenen, dans, toneel, 
natuur, etc. 
In deze handleiding worden een aantal werkvormen beschreven. Met uw ervaring als 
leerkracht kunt u daar met gemak andere aan toevoegen of voor in de plaats stellen. Ga 
verder waar de handleiding stopt.  

Klassikaal of alleen 

De verhalentoer kan als groep gevolgd worden maar ook als individu. Sommige kinderen 
kunnen en willen – met of zonder begeleiding van de zijlijn – in hun eentje met verhalen 
verzinnen aan de slag. In deze handleiding vindt u lesscripts voor klassikaal gebruik maar 
ook suggesties voor zelfstandig werken. 

Toetsing 

Hoe beoordeelt u hoe uw leerling zich als verhalenverteller ontwikkelt? Hoe ‘meet’ u de 
kwaliteit en kwantiteit van de fantasie? Richt uw attentie op originaliteit; is het écht 
anders. Vertelt de leerling daadwerkelijk andere verhalen dan die u al van hem of haar 
gewend bent? Kopieert het kind (Sponge Bob, Spiderman, Barbie) of worden er nieuwe 
helden gecreëerd? Uiteindelijk kunt u zich afvragen of het verhaal een verrast gevoel 
geeft, enthousiast maakt en boeit. 
 
Pas op om te veel te oordelen op aspecten als logische verhaallijn en ‘clou’. Weliswaar 
belangrijke ingrediënten voor een verhaal maar in het begin misschien moeilijk en zij 
staan het ontwikkelen van de vrije fantasie in de eerste fase in de weg. Aan het eind van 
het bezoek aan Kiem is het wellicht op zijn plaats om aandacht te besteden aan de 
structuur en elementen van een “goed” verhaal.  
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De Verhalentoer 

Tijdens de Verhalentoer maken de kinderen kennis met Kiem en maken ze dingen mee die 
hen uitdagen om verhalen te verzinnen en te vertellen. Met een duikboot van de rederij 
“Diepdenkerij” reizen ze af naar het eiland. Onderweg wordt de verbeeldingskracht op de 
proef gesteld als de kinderen door de patrijspoorten kijken. Op het eiland aangekomen is 
het eerste bezoek aan de Kiezelhoop waar de kluizenaar Wiezaard kinderen uitlegt hoe je 
de verhalen van de oer-oude kiezelstenen kunt horen. In het Associatie-Museum leren ze 
van de excentrieke schilder Johannes Roysock wat associëren is en hoe je met 
willekeurige beelden de prachtigste verhalen kunt maken. Tijdens een avondje bij de 
Kiembewoners thuis leren de kinderen hoe je met een verhalendoos duizend-en-één 
verhalen kunt verzinnen. De volgende ochtend uitwaaien op het Strand van Flessenpost. 
Daar spoelen flessen met brieven aan. Veel brieven zijn onduidelijk of moeilijk leesbaar; 
voer voor de fantasie. De toer wordt besloten met de terugreis, per luchtballon. 

De lessen 

De lesscripts die u hierna vindt gaan ervan uit dat u zes keer 1,5 à 2uur met de kinderen op 
Kiem doorbrengt. Hoeveel tijd u uiteindelijk aan Kiem wilt besteden hangt van uzelf af.  
 
Iedere les geeft de mogelijkheid om met eenakters, improvisaties en interactie met de 
kinderen Kiem tot leven te wekken om vervolgens met de opdrachten aan de slag te gaan. 
De reisgids kan dan na de les geraadpleegd worden om de reisetappe nog eens opnieuw te 
beleven. U kunt er ook voor kiezen om ‘alleen maar’ uit de reisgids te werken. Dan leest u 
samen met de kinderen in het boekje en maakt de opdrachten.  
Zoals al eerder gezegd, het is ook mogelijk dat u kinderen geheel zelfstandig over Kiem 
laat zwerven met de reisgids onder de arm. Laat ze niet verdwalen. Vraag regelmatig om 
reiservaringen en bespreek de gemaakte opdrachten vooraf en na afloop. 
 
En vergeet natuurlijk niet de kaart te raadplegen. Alle bezienswaardigheden staan erop. En 
nog veel meer. De kinderen gaan al gauw fantaseren wat er nog meer te beleven is. Wat is 
toch het Geheugenhuis, of de Bubbelgrot? Is het gevaarlijk in Mist-Troostig? In latere 
lesmodules van Kiem komen deze locaties nog aan bod. En dan blijft er nog genoeg over 
om helemaal zelf invulling aan te geven. 
 
Goed reis! En veel plezier. 
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De eerste les – Reisplannen 

Het Kiemverhaal 

In deze les horen de kinderen dat ze uitgenodigd zijn om met de hele klas naar een vreemd 
eiland te reizen; Kiem. Een eiland met creatieve bewoners die gek zijn op creatief denken 
en doen, zo ook verhalen vertellen. Om de reis voor te bereiden wordt de reisgids 
geraadpleegd. Aan de hand van de reisgids fantaseren de kinderen over wat er allemaal op 
het eiland te beleven is. 

Kringgesprek 

Begin deze les als donderslag bij heldere hemel. Vandaag geen taal! Maar wat dan? Vertel 
de kinderen dat ze zijn uitgenodigd om naar Kiem te komen. Lees bijvoorbeeld een 
officieel klinkende uitnodigingsbrief (zie bijlage voor een voorbeeld). Nu heeft u de 
aandacht van kinderen vast en zeker. 
De kinderen zitten meteen vol met vragen. Geef ze de kans om die kwijt te raken. Help ze 
een handje door zelf vragen te stellen: 
 
• Wie is er wel eens onverwachts op reis gegaan? 
• Wat was een heel bijzondere reiservaring? 
• Wat een heel nare? 

Mindmap: creativiteit 

Een tweede haakje voor dit gesprek is ‘creativiteit’. Op Kiem staat creatief denken en 
doen centraal. Onderzoek met de kinderen wat creativiteit betekent. U kunt klassikaal een 
eenvoudige mindmap maken. 
 
Schrijf midden op het bord ‘creativiteit’. Laat de kinderen nu in het wilde weg roepen 
welke woorden er bij ze opkomen wanneer ze denken aan ‘creativiteit’. Schrijf deze 
rondom. Als u er handig in bent verlevendig de mindmap dan met kleine tekeningetjes, 
emoticons e.d. Reflecteer tussendoor op de gegeven suggesties. 
Laat de mindmap op het bord staan. U gaat er zo direct mee verder. 
 
Nb: Een mindmap is verwant aan ‘woordveld’. Een mindmap legt meer nadruk op de 
visuele representatie van begrippen en informatie; kleur, tekeningen en symbolen. 

De reisgids en de wandplaat 

Rol de wandplaat van Kiem uit en hang hem voor in de klas op. Vertelt u dat bij de brief 
extra informatie is meegestuurd (kaarten en reisgidsen) De afbeelding staat ook in de 
reisgids. Laat de kinderen er rustig naar kijken. Vertel de kinderen welke plekken zij 
tijdens de a.s. reis gaan bezoeken: Welkom, de Kiezelhoop, Bovenkamer, Flessenpost. 
Deel ook de reisgidsen uit. Laat de kinderen aan de reisgids snuffelen. Loop er met ze 
doorheen. Vertel dat in deze gids de plekken die de kinderen de komende weken zullen 
bezoeken staan beschreven. 
Het eiland komt tot leven. 
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Mindmap: creativiteit (vervolg) 

Laat de kinderen de stukjes ‘Welkom op Kiem’ en ‘Creativiteit’ lezen (blz 3). Daarna stelt 
u een paar vragen om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. We gaan op reis om met 
creativiteit aan de slag te gaan. Vul nu ook de mindmap aan door de kinderen te vragen of 
zij na het lezen van de tekst nieuwe ideeën bij ‘creativiteit’ hebben gekregen. 
Laat de kinderen dan de mindmap van het bord overnemen op een liggend blanco vel 
papier. Kleurtjes en tekeningetjes horen daar bij. 
 
Dit een mooie eerste kennismaking met mindmappen. Tijdens een latere reis over Kiem 
bezoeken de kinderen misschien de Kiemvelden. Hier worden Gedachtenbloemen 
gekweekt en leren de kinderen meer over mindmappen en de toepassingen ervan. 

Opdracht: Kiem-Quiz 

Nu gaan de kinderen ‘Handig om te weten…’ (blz. 4 t/m 6) lezen. Geef de opdracht mee 
dat de kinderen vragen moeten verzinnen voor de Kiem-Quiz, die zo dadelijk (of morgen) 
wordt gehouden. Dat zijn vragen m.b.t. de informatie die in ‘Handig om te weten…’ 
wordt gegeven. Maar óók vragen die niet beantwoord worden in de reisgids en prikkelen 
om zelf invulling aan Kiem te geven, bijvoorbeeld: ‘Wat is Mist-Troostig?’ 
Geef de kinderen stroken papier of kaartjes om de vragen op te schrijven (1 per 
strook/vel), zodat ze later uit een stapel getrokken kunnen worden. 

Quiz 

Verzamel de vragen in een ‘hoge hoed’. U kunt ieder kind vragen om 2 of 3 van hun 
‘beste’ vragen in de hoed te stoppen. Dat dwingt ze om even na te denken over wat ze 
opgeschreven hebben. Roer of schud de vragen door elkaar. Trek een vraag of vraag een 
van de kinderen dit te doen. Lees hardop voor. Wie weet het antwoord? Laat de kinderen 
op elkaars antwoord reageren. Zo kunt u een aantal vragen de revue laten passeren.  
 
Het is lastig om álle vragen te beantwoorden, dat zou waarschijnlijk te lang duren. Besluit 
met ieder kind één vraag te laten trekken. Die is voor het huiswerk. 
 
Prik alle vragen die nog over zijn op het prikbord in de klas, of maak ze op een andere 
manier zichtbaar voor iedereen. Het prikkelt de fantasie, de kinderen kunnen er de 
komende tijd steeds weer naar teruggrijpen. 
 
Afronden - De kop is eraf. De kinderen zijn klaar voor het vertrek.  
U vraagt zich nu misschien af: ‘Waarom hebben we nog geen verhalen verteld?’ Maar 
vergis u niet. Er is misschien geen verhaal geschreven of verteld, maar in de hoofden van 
de kinderen groeit langzaam een wereld. Een wereld die het vertrekpunt is van veel 
verhalen. In de eerste twee Kiemlessen worden allerhande oefeningen gedaan om deze 
wereld vorm te geven en de fantasie extra op gang te brengen. 

Thuiswerk 

Geef als huiswerk een Quiz-vraag mee. Het antwoord op die vraag kan en mag natuurlijk 
alle kanten op gaan. Tijdens de volgende les mogen de kinderen hun antwoord laten horen 
en op het prikbord achter in de klas hangen. 
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Zelfstandig werken 

Kiem leent zich ook voor zelfstandig werken. Met het juiste duwtje in de rug kunnen de 
kinderen met de reisgids aan de slag. Dat kan door even samen door het boekje heen te 
lopen en af te spreken welke opdrachten er gemaakt zullen worden. De kinderen komen 
dan af en toe naar u toe om hun reiservaringen en de resultaten van de opdrachten met u te 
delen. De keus is aan u. 

Zelf doen  

Hieronder vindt u korte toelichtingen of tips bij de ‘Zelf doen’ opdrachten in de reisgids. 
De meeste van deze opdrachten kunnen de leerlingen eenvoudig in hun eentje maken. 
Sommige hebben wat extra hulp van u of klasgenootjes nodig. Alle opdrachten kunnen 
natuurlijk ook met de hele klas gemaakt worden. 
 
Sla blz. 6 van de reisgids open. Lees de opdrachten. Hieronder staan aanvullingen en 
opmerkingen. 
 

Zelf doen A: Gedachtenbloemen  

Tip: Laat de kinderen i.p.v. een tekening Gedachtenbloemen maken met crêpepapier e.d. 
Zet ze op satéprikkers en plant een gedachtentuin in de klas. 

Zelf doen B: Kiem mindmap 

Deze oefening kunt u uitbreiden. Laat de kinderen een eenvoudige mindmap over het 
woord ‘kiem’ maken. 
Schrijf in het midden van een vel papier (liggend gebruiken) ‘KIEM’. Zoek nu allerhande 
synoniemen (synoniemen.net) en/of betekenissen van ‘kiem’. Schrijf deze rondom. De 
volgende slag is om bij ieder gevonden woord een vrije associatie te maken. Schrijf die 
ook weer rondom.  
Voorbeeld: ‘kiem’  synoniem/betekenis = ‘zaad’  vrije associatie = ‘vogel’.  
Verfraai de mind-map met kleine kleurige tekeningen. 
 
Met deze oefening geven de kinderen niet alleen betekenis aan het woord 
(synoniem/betekenis) maar verrijken (dus niet noodzakelijk verdiepen) die betekenis ook 
met vrije associaties. Zo ontstaat er een verankering van het begrip in allerlei andere 
herinneringen en gedachten. 

Zelf doen C: Uitvinders 

Een ‘research’ project. Laat de kinderen eens in de bibliotheek of op internet grasduinen; 
op zoek naar uitvinders. Als insteek kunt u een alledaags apparaat o.i.d. nemen en de 
kinderen uitdagen om op te zoeken welk uitvindingen eraan ten grondslag liggen. Dat zijn 
er meer dan u misschien denkt. Neem eens een spaarlamp, die bestaat niet alleen uit de 
‘lichtgevende’ uitvinding, maar ok uit glas en metaal. Allemaal uitvindingen en 
ontdekkingen die samen een spaarlamp maken. 

Zelf doen D: Periscoop  

Wat is een periscoop en hoe werkt hij?  Informatie die snel te vinden is op internet, samen 
met een constructieschema van dit eenvoudige maar spannende object. 
Tip: Misschien iets voor de handvaardigheidles? 
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De tweede les – De reis naar Kiem 

Het Kiemverhaal 

In deze les reizen de kinderen daadwerkelijk naar Kiem. Ze gaan op reis naar Kiem in een 
bijzondere duikboot. Onderweg kijken ze door de patrijspoorten van de duikboot. 
Aangekomen op Kiem maken de kinderen een tekening, schilderij of andere uiting van 
wat ze onderweg gezien hebben.  

Kringgesprek: We gaan op reis 

Begin deze les in de kring. Vertel de kinderen dat er vandaag iets bijzonders aan de hand 
is: ‘We gaan op reis!’ 
Brengen het gesprek op reizen en vervoersmiddelen. Vragen om te bespreken kunnen zijn: 
 
• Waar gaan we naar toe? Naar Kiem natuurlijk. 
• Hoe gaan we daar heen? Verken vervoersmiddelen, eindig bij duikboot. 
• Hoe lang blijven we daar? Tja… 
• Hebben we geen bagage nodig? Wat zou je mee willen, moeten nemen? Wees 

creatief. 

De reis met de duikboot 

De kinderen gaan in een duikboot naar Kiem. Een fantasie-duikboot die u samen met de 
kinderen in de klas tovert. Wat u nodig heeft is een simpele plank die dienst kan doen als 
‘loopplank’. 
Ga in een kring staan. Legt u de loopplank op de plaats waar u staat en stap achteruit. De 
loopplank ligt nu tussen twee kinderen. Iedereen draait een kwartslag en loopt links- of 
rechtsom over de loopplank. De kring draait mee. Et Voilá. Begeleid de gebeurtenissen 
vanuit de rol van een reisleider of duikbootkapitein. 
 
U gaat ook aan boord en neemt de loopplank weg. Dan klinkt het sein voor vertrek 
(fluit?). De kinderen lopen met u rond in een kring. Dein heen en weer op de golven en ga 
door de knieën als de duikboot onder water gaat. Al pratend loodst u de kinderen door zee. 
Laat de kinderen door patrijspoortjes kijken die ze met de handen voor hun gezicht 
kunnen maken (of gebruik hoepeltjes die u bij het aan boord gaan uitreikt). 
 
Stimuleer de fantasie door te vragen wat de kinderen zien en zelf voorbeelden te geven. 
De kinderen hebben meestal nog moeite met echt ándere dingen zien. De valkuil van 
zeemeermin en Sponge Bob ligt op de loer. Dat is niet erg, we zijn nog maar net 
onderweg. Roept u maar ‘Ik zie een school vorken met sardientjes eraan!’, en het gaat 
opeens de andere kant op. 
 
Bij aankomst op Kiem stapt u uit zoals u aan boord bent gekomen, maar dan andersom. 
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Vrijplaats 

Maak deze handelingen tot een vreemde en spannende gebeurtenis. Dit is het ritueel dat 
de vrijplaats creëert voor de fantasie, en is daarmee belangrijk. Door wat u zegt, met 
muziek en aanvullende rekwisieten (tickets, hoepels voor de patrijspoorten, kapiteinsjasje, 
stuurwiel) zorgt u voor een startpunt dat de kinderen telkens kunnen doorleven wanneer 
ze naar Kiem willen gaan. 
 

Opdracht: Wat zagen we onderweg? 

Laat de kinderen tekenen of schilderen wat ze onderweg gezien hebben. Gebruikt als u dat 
heeft ronde vellen papier. De kinderen maken hier over het algemeen spontaan een 
patrijspoort van. Hang de voltooide kunstwerken op in de klas. De klas is wéér een 
duikboot.  

Variatiebox 

U kunt uw leerlingen direct aan het schilderen zetten, zonder extra reflectie of oefening. 
Maar een uitstapje naar creatief denken is hier prima op zijn plaats. Bied de kinderen de 
volgende creatieve methode aan: de variatiebox. Dit is een instrument voor het aanjagen 
van verbeeldingskracht. Leonardo Da Vinci maakte er veel gebruik van.  
 
Stel dat een leerling een vis gezien heeft, een ander een kwal en een derde Sponge Bob. 
Ga nu met de leerlingen ‘Dr. Frankenstein’ spelen. Inventariseer in een matrix op het bord 
hoe deze wezens in elkaar zitten. Bijvoorbeeld: 
 
Hoofd Lijf Poten Anders 
Vissenkop Spons, rechthoekig Benen, sokken, schoenen Gifstekels 
Bubbelmond Oranje met strepen Tentakels Lacht heel hard 
Twee voortanden Ook en slijmbol Vinnen  
Slijmbol zonder ogen Broek met riem   
 
Vraag nu aan de kinderen om nieuwe combinaties te maken van de onderdelen waaruit de 
drie ongelukkige, in stukken gehakte wezens zijn gemaakt. De kinderen zullen heel veel 
plezier hebben tijdens het uit elkaar halen en weer in elkaar zetten van originele 
onderwaterwezens. 
 
U kunt ook nog een tussenstapje inbouwen door vrij door te associëren op de 
inventarisatie of door  bijvoorbeeld een voorwerp in te brengen (computer: toetsenbord, 
muis, beeldscherm, boxen) en de onderdelen daarvan in de mix mee te nemen. Er zijn 
allerlei varianten mogelijk met de variatiebox, dit is er één van. 

Visuele dialoog 

Dit is een variant op de bovenstaande opdracht waarbij de kinderen voortbouwen op wat 
hun buurman of vrouw getekend heeft. Doe deze oefening liefst met wasco of oliekrijtjes. 
Waarschuw de kinderen vooraf dat zij bij élkaar in de tekening gaan werken (tenzij u die 
waarschuwing niet nodig vindt). 
 
Maak koppels en laat de kinderen 5 à 10 minuten aan hun tekening werken. Dan vraagt u 
de koppels om samen de kunstwerken te bekijken en aan elkaar uit te leggen wat er te zien 
is.  
Dan wisselen de buren hun tekeningen uit. Geef als opdracht om de tekening van de 
buurman nog bijzonderder te maken. Na nog eens 5 of 10 minuten kijken de buren bij 
elkaar wat er gebeurd is. Laat de koppels voor klas hun tekeningen toelichten.  
 
Nota bene: Dit zal eventueel tot hilariteit of misschien zelfs onvrede leiden. Wees daar 
bedacht op. De oefening is waardevol. Kinderen leren erdoor dat ideeën kunnen groeien 
door ze te delen en op andermans ideeën voort te bouwen. Ook om je ideeën niet bij je te 
houden maar aan een ander te geven. Belangrijke gedragsaspecten voor creativiteit. 
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De reisgids en de wandplaat 

Rol de wandplaat van Kiem uit en hang hem voor de klas op. Loop nog even met de 
kinderen over het eiland: Welkom (daar zijn we nu), de Kiezelhoop, Bovenkamer, 
Flessenpost. 

Lezen 

Deel ook de reisgidsen uit. Laat een van de kinderen ‘Hoi! Wij zijn Ulla en Sven’ voor 
zich nemen (blz. 9). Een van de kinderen leest voor. Na afloop kunt u vragen stellen, 
bijvoorbeeld over wie Sven en Ulla zijn, over ‘de Gedachtensprong’ of over het verkeer 
op Kiem. Geef de ruimte om met eigen ideeën Kiem te verrijken. 

Thuiswerk 

Reisdagdoek. Geef ieder kind een schrift, speciaal voor Kiem. Of vraag aan de kinderen 
zo’n schrift thuis op te snorren. Ideaal is een folio formaat met om en om gelinieerde en 
ongelinieerde bladzijden. Het reisdagboek mag fraai versierd worden met teken- en 
plakwerk. Dwing niet. Kiem komt bij ieder kind op een eigen unieke manier tot leven. 
Maak zelf ook een dagboek en laat het aan de kinderen zien.  
Dit is een opstap naar het bijhouden van een ideeënlogboek. Een gewoonte van veel 
creatieve denkers, waar de kinderen op school en daarna veel profijt van kunnen hebben. 

Zelfstandig werken 

Zoals al gezegd bij de vorige les, Kiem leent zich ook voor zelfstandig werken. Met het 
juiste duwtje in de rug kunnen de kinderen met de reisgids aan de slag.  

Zelf doen  

Hieronder vindt u korte toelichtingen of tips bij de ‘Zelf doen’ opdrachten op blz. 9 van de 
reisgids.  
Voordat de kinderen beginnen kunnen ze het hoofdstuk over de aankomst op Kiem nog 
eens doorlezen. 

Zelf doen A: De reis met de duikboot 

Hoe was het onderweg in de duikboot. Een aanvullende oefening op ‘Wat zagen wij 
onderweg’. Laat de kinderen in hun reisdagboek opschrijven of tekenen wat er onderweg 
allemaal nog meer gebeurd is. Wie waren er aan boord? Was er ook een geheimzinnige 
medereiziger? En hoe ging het verder toen de kinderen aan land kwamen? 

Zelf doen B: Vakantie-ervaring  

Deze oefening kunt u als u wilt uitbreiden door de kinderen naar tegenstellingen te laten 
zoeken. In twee kolommen zet de leerling twee vakantie ervaringen tegenover elkaar, 
namelijk een leuke en een nare. 
In iedere kolom schrijven de kinderen op wat er leuk, resp. niet leuk was aan 
desbetreffende vakanties. 
Vraag de kinderen daarna de tegenstellingen te zoeken, waar twee zijden van één medaille 
terug komen in de twee vakanties: mooi en slecht weer, dichte en lekke tent, etc. 

Zelf doen C: Droomreis  

De kinderen maken een collage van een droomreis. Laat ze daarbij commentaar geven. 
Een ander mogelijkheid is om de kinderen een landkaart van hun droombestemming te 
laten maken. 
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De derde les – De Kiezelhoop 

Het Kiemverhaal 

De kinderen verplaatsen zich per Gedachtensprong – ‘het’ vervoersmiddel op Kiem – van 
Welkom naar de Kiezelhoop. Daar ontmoeten ze de kluizenaar Wiezaard. Hij woont aan 
de voet van een grote heuvel morenen en gletsjerkiezels. Wiezaard verstaat de kunst van 
het luisteren naar de Verhalenkiezel. Kiezelstenen zijn heel oud en hebben veel gezien, 
gehoord en meegemaakt. Wiezaard leert de kinderen hoe zij ook naar de verhalenkiezel 
kunnen luisteren. 

Kringgesprek 

U kunt de les beginnen met een inleidend kringgesprek. Daarin blikken de kinderen terug 
naar de vorige les en kunnen kwijt wat zij allemaal op en over Kiem gefantaseerd hebben. 

Logboek en Kiem-vraag 

Hebben de kinderen aan het einde van les één een vraag over Kiem mee naar huis 
genomen? Laat ze maar vertellen. Misschien hebben kinderen al een reisdagboek 
aangelegd. Geeft u het ‘goede’ voorbeeld door uw reisdagboek te tonen en er uit voor te 
lezen. Een notieblok voor gedachten en a-ha momenten is een handig verlengstuk van het 
lange termijn geheugen en zorgt ervoor dat ideeën kunnen ontkiemen en groeien. Een 
gewoonte die we vaak terug zien bij ‘ontdekkers’ en ‘uitvinders’. 

De Gedachtensprong 

In de reisgids wordt de Gedachtensprong beschreven. Een kast waar je in kruipt en door 
hard te denken aan de plek waar je heen wilt verplaats je je daar ook daadwerkelijk naar 
toe.  
U kunt dit ‘harde denken’ samen met de kinderen beleven door de hele groep de naam van 
de bestemming te laten scanderen. Eerst fluisterend, maar steeds harder tot er uiteindelijk 
een laatste schreeuw klinkt en iedereen in de lucht springt. En u bent op bestemming, bij 
de Kiezelhoop in dit geval. 

Kiezelhoop 

Bij de Kiezelhoop woont de kluizenaar Wiezaard. Kinderen vinden het prachtig als u 
Wiezaard tot leven wekt door een habijt aan te trekken en een pruik op te zetten. De 
kinderen zitten rondom u op de grond. Buiten, in het bos of het park? Wiezaard kan 
precies uitleggen wat er zo bijzonder is aan de oer-oude Kiezelstenen waar hij tussen 
woont. Zij hebben zoveel meegemaakt. Als je goed luistert kun je de verhalen horen.  

Geleide fantasie 

In de reisgids staat een kiezelverhaal. Gebruik dit verhaal om de kinderen een geleide 
fantasie te laten beleven. De kinderen sluiten de ogen, ademen rustig in en uit. En u – 
Wiezaard – vertelt het verhaal van het berenjong. Natuurlijk heeft Wiezaard een prachtige 
kiezelsteen in zijn hand. 
 
Noot: in de bijlagen vindt u een tweetal varianten op het kiezelverhaal. 
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Luisteren 

Laat nu de kiezelsteen van hand tot hand gaan. Vraag de kinderen of zij willen luisteren 
naar de kiezel. Wees geduldig. Spreek met de klas af dat het muisstil moet zijn. Sommige 
kinderen kunnen de sprong maken en beginnen spontaan een verhaal te vertellen. Meestal 
blijft het stil. Dat is niet erg, tijdens dit meditatieve moment ontkiemt er iets. De komende 
dagen zullen een aantal kinderen met hun eigen verhalenkiezel op zak op school 
verschijnen. 
 
Voor deze oefening heeft u natuurlijk kiezelstenen nodig. Gelukkig zijn die makkelijk te 
vinden, ze liggen overal. Voor grotere exemplaren is het soms even zoeken, een 
tuincentrum kan uitkomst bieden. 

Lezen 

Als u wat minder tijd hebt kunt u de reis naar de kiezelhoop ook beleven door het 
hoofdstuk over de Kiezelhoop gezamenlijk te lezen, de geleide fantasie voor te lezen en 
de kinderen daarna een verhaal te laten verzinnen van of over een kiezelsteen. Een 
‘uitgeklede’ versie van het bezoek aan Wiezaard. 

Opdracht: Kiezels beschilderen 

Probeert u ergens grote kiezelstenen vandaan te halen, voor ieder kind één. Een 
tuincentrum kan uitkomst bieden, maar misschien weet u wel een plek… Geef ieder kind 
zijn eigen Kiezelsteen. Laat de kinderen deze steen beschilderen met felle kleuren. 
Gebruik verf die geschikt is voor ceramiek of steen. 
 
Zo wordt de Verhalenkiezel een vriend van het kind. Omdat alle kinderen samen met de 
kiezels aan de slag gaan zal er ook weinig of geen gêne zijn om naar de steen te luisteren. 

Opdracht: Kiezelverhalen 

Als de kinderen vertrouwd zijn met het feit dat kiezelstenen hen kunnen helpen om 
verhalen te verzinnen komen de verhalen meestal spontaan. Help een handje door een 
concrete opdracht te geven. Met de kiezelsteen op tafel. De kinderen leggen hun hand op 
de kiezelsteen en doen hun ogen dicht. Spreek de kinderen inspirerend toe en vraag ze 
goed te luisteren, c.q. een verhaal te verzinnen. 
 
Een meditatief moment zorgt ervoor dat de kinderen even tot rust komen en ruimte in hun 
hoofd maken voor een verhaal. 

Opdracht: De verjaardag van Wiezaard 

Wiezaard is een kluizenaar én hij is op 14 november jarig. Uitgerekend op die dag kun je 
hem niet bezoeken. Wat doet Wiezaard eigenlijk op zijn verjaardag? Onderzoek met de 
kinderen wat een kluizenaar is en doet. Heeft hij een sociaal leven? Laat de kinderen 
daarna verzinnen hoe Wiezaard zijn verjaardag viert en welke kado’s er op zijn 
verlanglijst staan. 
 
De kinderen kruipen zo in de huid van een zonderlinge figuur en stellen uit het perspectief 
van de ander iets voor. 
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Zelfstandig werken 

Zelf doen 

Hieronder vindt u korte toelichtingen of tips bij de ‘Zelf doen’ opdrachten op blz. 12 van 
de reisgids.  
Voordat de kinderen beginnen kunnen ze het hoofdstuk over de Kiezelhoop nog eens 
doorlezen. 
 

Zelf doen A – Het verhaal van de Verhalenkiezel 

Deze oefening lijkt – natuurlijk – erg op de oefening ‘Kiezelverhalen’. Een Kiezelsteen zit 
nu eenmaal vol met verhalen. Het kan helemaal geen kwaad om als het werk gedaan is 
nog een mooi verhaal uit, van, over de Verhalenkiezel te verzinnen.  
Wat dacht een van een verhaal ín de kiezel. Wat gebeurt er met de fantasie als het kind 
met de voorzetsels speelt? Het verhaal …<voorzetsel>  de Verhalenkiezel. 

Zelf doen B – Mooi verhalen, saaie verhalen 

De kinderen kunnen ook nadenken over verhalen die absoluut niet leuk of interessant 
waren. Net als in de vorige les onderzoeken kinderen tegenstellingen en leren 
tegelijkertijd iets over hun eigen voorkeuren. 
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De vierde les – Het Associatie-Museum 

Het Kiemverhaal 

De Verhalentoer ‘draait’ om het Associatie-Museum. Wat voor Nederland het 
Rijksmuseum is, is voor Kiem het Associatie-Museum. En niet alleen omdat het constant 
verbouwd wordt. De Kiemse tegenhanger van Rembrandt van Rijn is Johannes Roysock. 
De kinderen gaan per Gedachtensprong naar Bovenkamer, de hoofdstad van Kiem en 
bezoeken het museum. Daar ontmoeten ze Johannes Roysock, nazaat van de excentrieke 
oprichter van het museum, die alweer 4 eeuwen geleden leefde en werkte. Samen met 
Johannes richten de kinderen een zaal in het associatiemuseum in. Ze leren wat associëren 
is en analogieën te herkennen. 
 
Noot: voor deze les is het handig om minimaal 12 grote, willekeurige afbeeldingen bij de 
hand te hebben die dienst kunnen doen als schilderijen om de tentoonstelling in te richten. 

Kringgesprek: museum  

Begin de les met een gesprek over musea. Combineer dat met buitenland. Dan vallen het 
Associatie-Museum en Kiem als twee puzzelstukjes in elkaar.  
 
• Wie is er wel eens in een museum geweest? (Misschien pas gelden nog met de klas?) 
• Wat was daar te zien? 
• Wie kent een museum?  
• En wie is in het buitenland wel eens in een museum geweest? 
 
Beëindig met de mededeling dat de kinderen vandaag op Kiem naar een museum gaan. 
Rol de wandplaat van Kiem uit en wijs Bovenkamer aan. Daar ligt het Associatie-
Museum. 

Vragen, vragen, vragen 

Telkens wanneer de wandplaat van Kiem wordt uitgerold komen de kinderen met talloze 
vragen en observaties over het eiland. Geef ze daar de ruimte voor. Laat de kinderen 
onder elkaar antwoorden zoeken op de vragen. Immers Kiem is meer dam de paar steden 
en dorpen, bergen en bossen die zichtbaar zijn op de wandplaat. Er is nog veel meer, in de 
hoofden van de kinderen. 

De detailkaart van Kiem 

Bij de reisgids van Kiem hoort een detail-kaart van het eiland. Hierop staan naast de 
plaatsen die tijdens de Verhalentoer bezocht worden nog veel meer aardrijkskundige en 
topografische bijzonderheden. De kinderen zullen graag fantaseren wat al die andere 
zaken te betekenen hebben.  

Gedachtensprong 

U stapt met de kinderen in de Gedachtensprong en scandeert samen (van zacht tot hard): 
As-so-ci-a-tie-mu-se-um,… As-so-ci-a-tie-mu-se-um! 
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In het museum 

Nu u in het museum bent heeft u een keus. U kunt het museum levend neerzetten door u te 
vermommen als Johannes of Johanna Roysock. Met rode sokken, een woeste pruik, pallet 
en penseel. Maar u kunt ook samen met de kinderen in de reisgids lezen en zo het museum 
bezoeken. Kies de vorm waar u zich gemakkelijk bij voelt. Deze handleiding gaat uit van 
eenakters die u voor de klas houdt en interactie met de kinderen. 

De nieuwe zaal 

Laat de kinderen in een ruime kring gaan zitten, met veel ruimte in het midden. 
De kinderen ontmoeten Johannes Roysock. Johannes vertelt over zichzelf, zijn afkomst en 
het ontstaan van het Associatie-Museum. In de reisgids vindt u de nodige informatie. Vul 
of dik het aan naar uw eigen wensen. Kiem is ook van u! 
 
In uw rol van Johannes of Johanna vervolgt u dat er een nieuwe zaal bij het museum is 
gebouwd en dat die moet worden ingericht met een tentoonstelling. U heeft een stapel 
schilderijen bij u en legt daarvan één zichtbaar voor iedereen op de grond. Vertel dat u en 
de kinderen moeten kijken of de schilderijen wel aan de eis voldoen van het Associatie-
Museum. De regel is: de schilderijen mogen alleen bij elkaar hangen als ze iets met elkaar 
te maken hebben. Is er een associatief verband? 
 
Geef een volgend schilderij aan een van de leerlingen en vraag die bij het schilderij in het 
midden te leggen en een verbinding te maken. Verbinding kunnen op allerlei manieren 
gelegd worden: kleur, vorm, aantal, causaal/narratief, soort, etc.  
 
Herhaal dit een aantal keer met verschillende leerlingen. Laat de andere leerlingen 
reageren. Zijn er andere verbindingen? Als er zes of meer schilderijen op de grond liggen 
komen meestal spontaan de verhalen. Laat een kind een verhaal bij de schilderijen 
vertellen, wissel dit af door af en toe een nieuw schilderij in te brengen. Vertel zelf ook 
een verhaal bij de schilderijen. 
 
Uiteindelijk bedankt Johannes de kinderen voor hun prima hulp en neemt afscheid. Of u 
blijft in de huid van Johannes de les vervolgen? 

Opdracht: Associatie-Museum werkvel 

Kopieer het werkvel uit de bijlagen. Geef ieder kind een exemplaar en een leeg gekleurd 
vel papier op A3 formaat. De kinderen knippen de afbeeldingen uit en verzinnen daarmee 
ieder hun eigen verhaal. Als de afbeeldingen zo’n beetje op een rij liggen plakken de 
kinderen ze op het gekleurde vel papier, voorzien het van de nodige bijschriften – het 
verhaal – en brengen kleur aan. 
Zo heeft iedere leerling zijn eigen Associatie-Museum tentoonstelling gemaakt. 
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Opdracht: Verhaalkaarten I 

Voor deze oefening heeft u eens flinke stapel afbeeldingen nodig, niet noodzakelijk groot. 
Deel de groep in kleinere groepjes van 4 of 5 kinderen groot. Ieder groepje krijgt 8 à 10 
kaarten. De kinderen krijgen maximaal 10 minuten de tijd om met deze kaarten een 
verhaal te verzinnen. Daarna wordt het verteld of opgevoerd voor de klas. 
 
Kinderen hebben de neiging om bij deze oefening de kaarten a.h.w. verbaal aaneen te 
rijgen; ‘…en toen kwam de tijger (afbeelding v.e. tijger) en toen ging ie de trap op 
(afbeelding van een trap), en toen etc.’ Laat dat gebeuren hoewel u wel aanmoedigt om 
ook buiten het voor de hand liggende te zoeken. In een andere oefening gebruiken de 
kinderen de kaarten nogmaals maar in combinatie met associatietechnieken ontstaan dan 
veel alternatieve mogelijkheden voor verhalen. 
 
Dit is een oefening die kinderen erg leuk vinden. Herhaal hem dus gerust nog een keer, of 
bijvoorbeeld tijdens ‘de overblijf’. 
 
N.B.: De verhaalkaarten van Kiem zijn heel geschikt voor deze en andere oefeningen. Het 
zijn 72 willekeurige afbeeldingen van mensen, dieren en voorwerpen. Ongeveer 20 bij 20 
cm groot en goed zichtbaar bij gebruik voor de klas. Achterin deze handleiding vindt u 
een overzicht van – bijna – alle verhaalkaarten die bij het Kiem lesmateriaal beschikbaar 
zijn.   

Associëren 

Laat de kinderen blz. 14 en 15 in de reisgids lezen. Deze pagina’s gaan dieper in op het 
begrip associëren. Het belang van associëren voor creatief denken is – hopelijk – 
duidelijk. Deze vaardigheid stelt ons in staat om heel snel buiten onze gebaande paden en 
vastgeroeste structuren te denken. Door ons mentaal van het bekende te verwijderen 
komen we op ‘plekken’ waar we nieuwe ideeën en inspiratie opdoen, of dat nu 
oplossingen voor een probleem zijn of mooie verhalen. 

Associatieoefeningen 

Hieronder volgen een aantal eenvoudige basisoefeningen voor associëren. Gebruik ze veel 
het is een belangrijke basis voor creatief denken. 

Oefening: Bloemassociatie I 

Kinderen staan in een kring. Leg in het midden van de kring een afbeelding. Vraag de 
kinderen om beurten om een associatie bij deze afbeelding te noemen. Ga zo de kring 
rond. Moedig de kinderen na verloop van tijd aan om snel en ‘uit de buik’ te reageren. 
 
Zodra u een bijzondere associatie hoort sta daar dan na afloop van een rondgang even bij 
stil. Bijvoorbeeld ‘melk – inkt’, i.p.v. ‘melk – koe’. Melk – inkt ligt niet voor de hand 
maar er zijn twee heel duidelijke associaties die gevormd worden door tegenstelling 
(wit/zwart) en analogie (dier scheidt vocht af; koe en inktvis). Dergelijke associaties 
worden wel kantelingen genoemd omdat ze een nieuwe weg inslaan en sneller 
verwijderen van het beginpunt. 
 
Noot: het is verstandig de kinderen aan te leren tastbare zaken te laten noemen als 
associatie; naamwoorden. Dat houdt het concreter. Abstracte begrippen, adjectieven en 
activiteiten verzanden al snel in vaagheden of cirkelassociaties. 

Oefening: Bloemassociatie II 

Net als de vorige oefening. Vraag nu de kinderen niet de eerste associatie die bij hun 
opkomt te noemen, maar de tweede. 
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Oefening: Bloemassociatie III 

Tekenen. Geef alle kinderen dezelfde afbeelding als startpunt. Laat de kinderen nu voor 
zich associaties bij de afbeelding maken. Niet in woord – wat natuurlijk ook mag – maar 
in beeld. Moedig de kinderen aan om snel te tekenen en niet bang te zijn voor ‘foutjes’; 
gummen mag niet. 
 
Spontaan en snel tekenen, zonder bang te zijn dat het ‘niet lijkt’ is een waardevolle 
vaardigheid en houding. Bang zijn dat het niet lijkt is niets anders dan bang zijn het 
gebaande pad te verlaten. Die angst te overwinnen, dat stimuleert de creatieve kracht. 

Oefening: Kettingassociatie I 

Kinderen staan in een kring. Houd een kaart met een afbeelding op. Vraag het kind van 
rechts van u om een associatie bij deze afbeelding te noemen. Vraag het kind daar weer 
rechts van om een associatie te noemen bij het door zijn of haar voorganger gevonden 
woord. Ga zo de kring rond. De truc is om weg te gaan van de getoonde afbeelding. 
Weiland  Koe  Inkt  School  Schrift  Boek  Reisgids  Kiem 
Moedig de kinderen na verloop van tijd weer aan om snel en ‘uit de buik’ te reageren. 
 
Let hier ook weer op ‘kantelingen’ en moedig die aan door ze te belonen met een 
opgestoken duim of schouderklop. 

Oefening: Kettingassociatie II 

Net als de vorige oefening. Vraag nu de kinderen niet de eerste associatie die bij hun 
opkomt te noemen, maar de tweede. 

Practice makes perfect 

Bovenstaande oefeningen zijn van grote waarde voor de ontwikkeling van creatieve 
vaardigheden. Ze lenen zich erg goed voor tussendoortje; energizer.  

Opdracht: Kettingzinnen 

De kinderen nemen ieder papier en pen voor zich. Vraag om de eerste zin van een verhaal 
op te schrijven. Bijvoorbeeld: In de straat staat een huis. Vraag nu om de tweede zin van 
het verhaal te schrijven. Het eerste woord van deze zin moet het laatste van de vorige zin 
zijn. Bijvoorbeeld: In het huis beweegt een schim voor het raam. Laat zo een verhaal 
ontstaan. 
 
U kunt dit ook in een kring doen. De kinderen moeten dan telkens hun verhaal doorgeven 
aan de buurman. 
 
Als bijopdrachten kunt u bijvoorbeeld bij bepaalde zinnen een beperking invoegen. In de 
zin moet het woord ‘fietsband’ voorkomen of het laatste woord van deze zin moet het 
eerst zijn van de vierde zin. 
Een oefening waarin vrije fantasie met een ingebouwde beperking de kinderen ‘dwingt’ 
om telkens weer bewust en met een uitdaging over een verhaallijn na te denken. 

Opdracht: Kettingverhaal 

Ga in de kring zitten. Wijs een kind aan dat mag beginnen. Vraag aan het kind om een 
verhaal te beginnen. De andere kinderen moeten aandachtig luisteren. Op een bepaald 
moment geeft u een teken om te stoppen en wijst u een ander kind aan dat verder moet 
gaan met het verhaal. Ga zo de kring rond. Laat degene die aan de beurt is niet al te lang 
vertellen, probeer iedereen aan bod te laten komen. 
Een goed oefening in vrije fantasie (met een tikkeltje sturing) en spontaan voor een groep 
iets durven zeggen. 
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Opdracht: Groepstekening 

Een oefening waarin de kinderen al tekenend met beelden associëren. Hang een zeer groot 
vel papier op, of gebruik het bord (maak na afloop een foto). Roep een kind naar voren. 
Laat hem of haar een kleur uitkiezen (stift  of krijt) en een begin maken aan een 
gezamenlijke tekening. Roep om beurten kinderen naar voren om een stuk aan de tekening 
toe te voegen. De toevoegingen mogen kant en klare elementen zijn (een huisje, boom, 
o.i.d). Spannender is om alleen maar één streep, lijn, vorm toe te voegen.  
Kijk eens waar de tekening naar toe gaat. Bespreek het resultaat met de kinderen. 
 
Noot: Bij bovenstaande drie oefeningen dank aan Yvonne Stijntjes en Manu de Bruijn – 
A-ha BC, Atelierbijdragen Creatief denken ‘Creatief denken voor kinderen’ (jaartal n.b.) 

Opdracht: Verhaalkaarten II 

Deze opdracht is een variant en een vervolg op de opdracht ‘Verhaalkaarten I’ die 
hiervoor beschreven staat. 
Een groepje kinderen trekt 5 willekeurige verhaalkaarten. Voordat de kinderen een 
verhaal mogen verzinnen moeten zij eerst associaties maken op de getrokken kaarten. 
 
Laat de kinderen een ‘variatie-box’ tekenen van 5 kolommen. Boven iedere kolom 
schrijven de kinderen wat de getrokken afbeelding weergeeft. Daaronder maken ze 
kettingassociaties. 
Bijvoorbeeld: 
 

 
Nu kunnen de kinderen met een veel ‘rijker pallet’ aan mogelijkheden een verhaal 
verzinnen. Mogelijkheden die een minuut of vijf geleden nog niet bestonden. Benadruk 
dat niet alle woorden gebruikt hoeven te worden. 
Als de verhalen klaar zijn worden de groepjes één voor één naar voren geroepen om te 
vertellen. 

Afronding 

Rond de les af door even terug te blikken op het bezoek aan het associatiemuseum. 
Benadruk dat associëren een leuke en belangrijke manier is om op andere ideeën voor 
verhalen en allerhande ideeën te komen. Moedig aan om ‘te pas en te onpas’ te oefenen 
met associëren. Bijvoorbeeld op straat of in de auto. Kies een voorwerp dat je ziet, en 
associëren maar! 

Thuiswerk  

Een opdracht voor in het reisdagboek. Vraag de kinderen om een variatiebox te maken op 
5 willekeurige voorwerpen die ze onderweg van school naar huis zien. Teken in het 
reisdagboek de variatiebox en maak bij ieder startpunt minmaal een kettingassociatie van 
ten minste vijf schakels. 
Kies uit deze variatiebox vijf nieuw gevonden woorden en maak daar een kort verhaal – 
of een gedicht? – bij. 
 
Stimuleer de kinderen telkens weer om gebruik te maken van het reisdagboek om ideeën, 
verhalen en observaties in te noteren. 

Kapitein Spin Injectiespuit Dinosaurus Kompas 
Schip Web Ziekenhuis Oud Noordpool 
Zeil Draad Bed Vlees Slee 
Theedoek Wol Monster Hamburger Eskimo 
Kwast Trui Tanden Flintstones Waterijs 
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Meenemen voor de volgende keer 

Vraag de kinderen om voor de volgende les 10 ‘waardeloze’ voorwerpjes (prulletjes zoals, 
een muntje, schelp, dobbelsteentje, etc) mee te nemen in een klein doosje of sigarenkistje. 
Dit worden ‘Verhalendozen’ in de volgende les. Let erop dat uzelf ook een 
Verhalendoosje bij u heeft! 

Zelfstandig werken 

Zelf doen 

Hieronder vindt u korte toelichtingen of tips bij de ‘Zelf doen’ opdrachten op blz. 16 van 
de reisgids.  
Voordat de kinderen beginnen kunnen ze het hoofdstuk over het Associatie-Museum nog 
eens doorlezen. 

Zelf doen A: Beeld kettingassociatie 

Een leuke oefening om alleen te doen. Laat de kinderen hun ketting associatie tekenen op 
vierkant kaartjes. Zo krijgen ze hun eigen set verhaalkaarten. 
 
Met meerdere kinderen is het aardig om met hetzelfde beeld te beginnen, bijvoorbeeld het 
bed in deze oefening. Vergelijk de resultaten, waar is iedereen naar toe gegaan met zijn of 
haar associaties? 

Zelf doen B: De open plek aan de muur 

De schilderijen die de kinderen afzonderlijk gemaakt hebben kunnen weer de inbreng zijn 
voor het verzinnen van een (beeld-)verhaal, toneelstuk of misschien wel een dans. 

Zelf doen C: Associatieboom 

Een klassikale oefening die verder individueel kan worden uitgewerkt. Maak klassikaal 
een associatie keten. Laat ieder kind bij zijn of haar associatie een nieuwe eigen 
associatieketen tekenen op vierkante stukken karton. Laat achter in de klas op het prikbord 
een associatieboom ontstaan. 
 

Zelf doen D: De Dingeboom 

Op blz. 17 staat een afbeelding van een Dingeboom, vernoemd naar de Dingeboom die in 
het Grote Kiemwoud op Kiem staat. Dit is een boom met een hele dikke stam en 
laaghangende takken. De Kiembewoners bezoeken de Dingeboom om wensen en 
spreuken in op te hangen. 
 
Laat de kinderen de Dingeboom op blz. 17 gebruiken om startpunten of inspiratie op te 
doen voor verhalen, of gewoon om lekker weg te dromen bij de plaatjes.  

Toepassing: Werkstukken en spreekbeurten 

Associëren is een prima methode om te gebruiken bij het verzinnen van een origineel 
onderwerp voor een spreekbeurt of werkstuk. Vraag kinderen – als de tijd daar is – om 
een onderwerp te verzinnen voor – bijvoorbeeld – hun spreekbeurt. Daag de kinderen nu 
uit om met een kettingassociatie een ánder onderwerp te vinden. Uit de kettingassociatie 
kunnen de kinderen dan een andere onderwerp kiezen. Het laat zien dat je niet altijd de 
eerste keus hoeft te volgen. 
 
Ook voor de inhoud van een spreekbeurt of werkstuk kan een associatie gebruikt worden. 
Door associaties te maken worden kinderen gedwongen om op een andere manier naar het 
onderwerp te kijken. Neem een dobbelsteen. Wat kan die doen voor een werkstuk over de 
VOC? Dobbelstenen doen denken aan ‘geluk of ongeluk onderweg’ of aan tijdverdrijf; 
‘wat doet de bemanning onderweg?  
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De vijfde les – Bij de Kiembewoners thuis 

Kiemverhaal 

In deze les gaan de kinderen op bezoek bij de Kiembewoners thuis. Ze leren een en ander 
over de gebruiken op het eiland. Met name het gebruik van de Verhalendoos krijgt de 
nodige aandacht. De verhalendoos is een klein doosje – iedere Kiem bewoner heeft er een 
– met wat rommeltjes erin. De rommeltjes zijn de kiemen van verhalen. Door te 
associëren op de spulletjes in de doos ontstaan steeds nieuwe verhalen. 

Kringgesprek: gewoontes en cultuur 

Begin de les in de kring. Misschien heeft u tijd om naar één van de verhalen te luisteren 
die sommige van de kinderen in hun reisdagboek geschreven hebben. Of heeft uzelf nog 
een verhaal in uw reisdagboek geschreven? Laat dat horen. Als de kinderen zien dat u uw 
reisdagboek gebruikt zullen ze gemotiveerd zijn dat ook te doen. 
 
Kijk even terug naar de vorige les. Associëren is de belangrijke leerinhoud van de 
Verhalentoer. Oefen in de kring weer eens met een bloem- en kettingassociatie. Ook een 
leuke oefening om zo af en toe eens vlak voor het naar huis gaan te doen. 
 
Vraag kinderen naar gewoontes en rituelen thuis. Typische Nederlandse gebruiken of 
typische gebruiken voor dat ene gezin. 6 uur eten? Gezellig op de bank TV kijken? En hoe 
zit dat in andere culturen? Espresso onderweg naar het werk? ’s middags uitgebreid eten 
en siësta? 
Breng zo het gesprek op Kiem. Laat een van de kinderen ‘Oe hoe! Sven hier!’ voorlezen 
van blz. 18 en 19 in de reisgids.  

Opdracht: Gewoontes hier en daar 

In deze oefeningen gebruiken kinderen het alledaagse uit hun eigen wereld om ‘net even 
anders’ te denken.  
Laat de kinderen op een vel papier twee kolommen maken. In de linker kolom maken ze 
een inventarisatie van allerlei – typisch Nederlandse – gewoontes. Hier een handje om u 
en de  kinderen op weg te helpen: patat eten, bordspellen, sinterklaas, op tijd naar bed. 
Vraag nu aan de kinderen om tegenover iedere gewoonte een gefantaseerde 
Kiemgewoonte te zetten. Het mag gek zijn. Wat dacht u van: sperziebonen met ketchup 
eten, verhalendozen, superheldendag, ’s nachts naar school? 
 
De kinderen leren zo op speelse beseffen dat de gewoontes van de één niet noodzakelijk 
de gewoontes van de ander hoeven te zijn.  
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Opdracht: Kiembewoners tekenen 

Bespreek met de kinderen mogelijkheden voor een outfit voor verschillende 
Kiembewoners. Gebruik de variatiebox weer (‘een vriend voor het leven’). Bijvoorbeeld: 

Laat de kinderen zo een of meer Kiembewoners maken. Dat kan op een vel tekenpapier 
met stiften, of op een stuk behangpapier waarop u misschien al heel licht een silhouet 
heeft voorgetekend. 
Door de variatiebox te gebruiken worden de kinderen min of meer gedwongen een andere 
figuur te tekenen dan die ze als eerste voor de geest komt. 
 
Laat bij iedere Kiembewoner die geboren wordt een biopic maken; een korte 
samenvatting van het leven en werk van de Kiembewoner. 

De Verhalendoos  

Laat één van de kinderen ‘De Verhalendoos’ lezen op blz. 19 van de reisgids. Neem nu 
uw Verhalendoos (Weet u nog wel? Het huiswerk van vorige keer.) en vertel spontaan (u 
kunt het natuurlijk ook voorbereiden, maar dat is minder spannend voor uzelf) een verhaal 
a.d.h.v. de spulletjes die u in uw verhalendoos heeft zitten. 
Leg de kinderen uit hoe het werkt. Door een voorwerpje te nemen en daarmee een 
associatie te maken kun je steeds nieuwe ideeën krijgen voor verhalen. Laat ook zien dat 
een ‘dobbelsteen’ meer is dan een dobbelsteen, door te associëren wordt het bijvoorbeeld 
een boom! (dobbelsteen  stippen  paddenstoel  …). 
 
Achter in deze handleiding vindt u ‘spelregels’ van de verhalendoos. 

Een verhalendoos maken 

Als het goed is hebben de meeste kinderen een doosje en wat spulletjes bij zich om een 
Verhalendoos te maken. 
Geef de kinderen knutselmaterialen: gekleurd papier, papieren vormpjes, glittertjes en wat 
ook meer om hun Verhalendozen mee te versieren. Of reistijdschriften om op de doosjes 
mooie collages te maken. 
 
Als uw groep de rust ervoor heeft kunt u misschien ondertussen een mooi verhaal 
voorlezen. Of zet lekkere rustige klassieke of wereldmuziek op. Veel kinderen zijn 
gevoelig voor de effecten van muziek en kunnen zich bij een gepaste muziekkeuze beter 
op hun werk concentreren. 
 
Kinderen die hun verhalen doosje vergeten zijn kunnen op stukjes papier spulletjes 
tekenen en b.v. een envelop versieren. Zij maken zo een ‘Verhalenbrief’. 

Opdracht: Een verhaal uit de Verhalendoos 

Vraag de kinderen nu om het eerste verhaal uit hun gloednieuwe, unieke Verhalendoos te 
toveren. Leg nog eens uit ‘hoe het werkt’. Deze opdracht is ook leuk om in tweetallen te 
doen. Als de verhalen af zijn worden ze voorgedragen voor de groep.  
 
Tip: Bundel de verhalen en overweeg om een extra-editie van de schoolkrant te laten 
verschijnen. Of zet ze op de website van uw school. Misschien is dar wel plek voor een 
speciale Kiempagina? 

Beroep Bovenlijf Benen Voeten Haar 
Moeder Overhemd-paars Jurk-rok Schaatsen Rood en opgestoken 
Schoolmeester Stuk gordijn Bananenrokje Tennisrackets 3000 staartjes 
Piloot Streepjes trui Broek met 6 pijpen Sandalen Kaal 
Kluizenaar Parka  Glazen muiltjes Hele gezicht vol 
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Thuiswerk 

Vandaag geen thuiswerk, of toch? Vraag eens aan uw kinderen om hun favoriete dier te 
combineren met één of twee van de spulletjes hun verhalendoos. Wat dacht u van een 
‘dobbel-tijger’? Of een ‘schelp-papagaai’? Een fraaie tekening in het reisdagboek hoort 
daar natuurlijk bij. 
Laat u de volgende les door de kinderen verrassen.   

Zelfstandig werken 

Zelf doen 

De opdrachten op blz. 20  van de reisgids zijn reeds hierboven besproken  omdat ze de 
spil van de les tot uiting brengen. Natuurlijk kunt u ervoor kiezen om deze opdrachten niet 
(allemaal) klassikaal te doen en te bewaren voor ‘zelfstandig werken’.  
 
Dit is ook het moment in de Kiemreis waarop de meeste kinderen zelf vol zitten met 
ideeën over Kiem. De een wil een Kiem ganzenbord maken, de ander verzint een 
Kiemvolkslied. Laat de kinderen vrij om in de overgebleven tijd vrij te fantaseren over het 
reilen zeilen op Kiem, te doen en te maken.  
 
Een verhaal met de Verhalendoos maken kan – net al een koekje – altijd tussendoor. 
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De zesde les – Het strand van Flessenpost , afscheid 

Kiemverhaal 

De laatste Kiemles alweer. Tenminste volgens dit script. De kinderen bezoeken het Strand 
van Flessenpost. Daar spoelt vreemd genoeg heel erg veel flessenpost aan. Er is zelfs een 
archief in het stadje Flessenpost; het Flessenpostregister. De brieven zijn soms niet goed 
leesbaar of stoppen halverwege. Hoe loopt dat verhaal af?  
Ten slotte nemen de kinderen afscheid en vertrekken met de luchtballon vanaf de 
luchthaven Up terug naar huis. 

Kringgesprek: flessenpost 

Begin met een robbertje associëren en vraag hoe het met de reisdagboeken staat. Leest u 
eens voor uit uw eigen reisdagboek of laat zien wat u er in getekend heeft. 
 
Breng het gesprek op zee en strand. Strandjutten bijvoorbeeld spreekt kinderen meestal 
erg aan. Wat vind je zoal op het strand? Zo komt het gesprek op flessenpost. Veel 
kinderen hebben ervaring met flessenpost. Vragen die u kunnen helpen: 
 
• Wie heeft er wel eens flessenpost gevonden? 
• Waar was dat? 
• Wat stond er in de brief? 
• Wie heeft er wel eens flessenpost verzonden? 
• Wat gebeurde er? 
 
Een opdracht voor zelfstandig werken gaat over wetenswaardigheden rond flessenpost. 
 
Tip: Bouw voorafgaand aan deze les op een tafel een strandopstelling. Zand, schelpen en 
kiezelstenen. Een paar palmbomen van papier en klaar. Laat de kinderen ieder een lege 
fles van huis meenemen. 

Aan het strand 

U kunt er voor kiezen om in de rol van ‘Frits Fles’  (of ‘Frida’?) te kruipen. Een 
ambtenaar werkzaam in het Flessenpostregister. Hij of zij loopt over het strand en 
verzamelt flessenpost. Daar komt hij de kinderen tegen en kan uitleggen en vertellen wat 
er op blz. 21 van de reisgids staat (‘Het strand van Flessenpost’). Wellicht heeft hij echte 
flessen bij zich, mét berichten erin. Lees een bericht voor of laat één van de kinderen dat 
doen. 
U kunt ook samen met de kinderen lezen. Verzin zelf berichten of kijk achterin deze 
handleiding voor een paar voorbeelden van flessenpost om u op ideeën te brengen. 

Lezen: De brief van Mischa 

Voorafgaande aan de opdracht kunnen de kinderen luisteren naar de brief van Mischa, die 
op blz. 22 staat. 
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Opdracht: De flessenbrief. 

Verdeel de kinderen in kleine groepjes van 4 of 5 groot. Geef ieder groepje een fles met 
daarin een bericht. Ieder groepje een ander bericht. Voorbeelden om te kopiëren staan in 
de bijlagen achterin. Nog leuker is het om de flessen ergens buiten te verstoppen. Voor 
ieder kind één. Kinderen die hetzelfde bericht hebben zitten bij elkaar in het groepje. 

Toneel 

Geef de kinderen opdracht om in 15 à 20 minuten een toneelstukje te verzinnen. Het moet 
gaan over hoe het afloopt met de brievenschrijver(s). Let daar wel op. Veel kinderen zijn 
geneigd om de brief ná te spelen, maar dat is de bedoeling dus niét. 
Heeft u rekwisieten op school, ergens in een grote kist? Haal die er dan bij. Met koek en 
limonade voor in de pauze maakt u er een echte schouwburgvoorstelling van. 

Het afscheid 

De kinderen zitten achter hun tafeltje of in de kring. Het is tijd om afscheid te nemen. Dat 
wekt reacties op. Praat nog even met de kinderen over wat er wel en niet leuk was op 
Kiem. Concludeer dat je eigenlijk nooit weg gaat van Kiem als je er eenmaal geweest 
bent. En even je ogen dicht houden en denken aan de reis met de duikboot is genoeg om 
het eiland weer tot leven te wekken. 
 
Vertel dat de kinderen naar huis gaan. Met de luchtballon. Vraag de kinderen om hun 
ogen te sluiten. Laat ze het hoofd op de armen rusten. Neem even de tijd om iedereen tot 
rust te laten komen.  
Lees nu de geleide fantasie voor die u op blz. 23 van de reisgids vindt. 
 
Wel thuis! 

Opdracht: De Luchtballon 

Maak klassikaal een luchtballon van Kiem. Ieder kind draagt bij. Neem een kartonnen 
doos. Deze gaat u straks beplakken met versierde vouwpapiertjes (vierkant, ong. 15 x 15, 
gekleurd). Reken uit hoeveel van deze creaties u nodig heeft om de hele ‘mand’ te 
beplakken. Zoveel kinderen moeten helpen bij het versieren van de mand. 
 
De andere kinderen maken ieder een figuur van een bezoeker die in de mand komt te 
staan. Vanaf het middel is voldoende. De reizigers worden tegen de binnenwand van de 
mand geplakt en kijken over de rand. 
 
Als het kunstwerk klaar is maakt u met ballonnen en touwtjes en ijzerdraad een 
constructie voor de tros ballonnen. Even puzzelen, maar dat vinden creatieve mensen 
meestal wel leuk. Hang het gezamenlijke kunstwerk op in de klas. Een mooi herinnering 
voor de komende weken. 

Opdracht: Groeten van Kiem 

Geef ieder kind een kaart, iets groter dan een gewone ansicht. Laat de kinderen op de 
voorzijde een mooie herinnering aan Kiem tekenen. Op de achterzijde kunnen ze een 
wens of een ervaring schrijven. 
Misschien is het leuk om de kaart daadwerkelijk op te sturen. Naar huis, opa of oma. Maar 
met een knijper aan de ‘waslijn’ is natuurlijk ook prima. En het één sluit het ander niet uit. 
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Opdracht: Eigen kiem 

Een mooie opdracht om de Kiemreis gezamenlijk mee af te sluiten. In deze opdracht gaan 
de kinderen in groepjes een deel van Kiem opnieuw inrichten. 
 
Maak op grote tekenvellen (A2 of groter) een lijn tekening van de kust van Kiem. En wel 
zo: leg vier vellen bij elkaar en teken Kiem zo dat op ieder vel een kwart van Kiem 
terechtkomt. Per vel werken 3 tot maximaal  5 kinderen.  
 
Geef de kinderen naast kleurtjes en stiften ook knutselpapier, scharen en lijm. Laat de 
groepjes geheel naar eigen inzicht hun deel van het eiland opnieuw invullen. Dat mag dus 
heel anders zijn dan het ‘echte’ Kiem. Er mogen eilanden bij, er mogen meren en rivieren, 
steden worden toegevoegd of weggelaten.   
 
Na 20 à 30 minuten afronden. Dan leggen de groepjes hun werkstukken bij elkaar zodat er 
een groot en heel Kiem ontstaat. Een lust voor het oog. Laat de kinderen toelichten wat zij 
gemaakt hebben en waarom. 
 
Afhankelijk van het aantal kinderen in u klas kunt u zo één of twee grote Kiemkaarten 
maken.  

Afronden 

U heeft al afscheid van Kiem genomen door in de luchtballon te stappen. Beëindig de 
laatste les met iedereen te bedanken voor de leuke en leerzame reis en dat u hoopt de 
kinderen nog regelmatig op Kiem te zullen ontmoeten; in de fantasie of misschien wel 
tijdens een vervolgreis.  

Zelfstandig werken 

Zelf doen 

Hieronder vindt u korte toelichtingen of tips bij de ‘Zelf doen’ opdrachten op blz. 22 van 
de reisgids.  
Voordat de kinderen beginnen kunnen ze het hoofdstuk over het Strand van Flessenpost 
nog eens doorlezen. 

Zelf doen A: Hoe loopt het af met de schrijver 

Deze oefening zit al verpakt in de klassikale les.  

Zelf doen B: Je eigen flessenpost 

De leerling schrijft zelf een brief voor in een fles. Dat kan in het reisdagboek, met een 
mooie collage van flessen, gescheurd uit tijdschriften erbij. Maar het is spannender om de 
brief in een fles te stoppen en in zee te werpen. Misschien iets voor een dagje aan het 
strand? 

Zelf doen, extra: Flessenpost op internet 

Laat de leerling op internet feiten en cijfers over flessenpost opzoeken en opschrijven op 
kleine kaartjes. Er zijn de nodige websites over flessenpost. De wetenswaardigheden 
kunnen op het prikbord worden gehangen en klassikaal besproken. 
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Bijlagen 

A. Uitnodiging 

       
  Geheugenhuis, Kiem, …(datum) 

 
 
 
 
 
 
Aan de kinderen van de … school, groep … en juf/meester … 
 
Met blijdschap nodigen wij jullie uit om een bezoek aan ons land te brengen. Aan Kiem, 
de creatieve parel van de wereldzeeën. Ons land – KIEM – staat bekend om creativiteit. 
De mensen op Kiem zijn dol op dingen verzinnen en maken. Wij noemen dat creatief 
denken en doen. Onze grootste liefhebberij is verhalen verzinnen en vertellen. De 
Kiembewoners vinden dat verhalen verzinnen niet alleen erg leuk is maar ook goed voor 
jezelf en anderen. Het gebruikt de fantasie. En fantasie zorgt ervoor dat mensen telkens 
weer nieuwe dingen kunnen uitvinden of ontdekken. Daarom hebben wij speciaal voor 
kinderen uit alle windstreken een bijzondere reis gemaakt. Een reis waar je volop kunt 
genieten van Kiem en van verhalen verzinnen en vertellen. Tijdens jullie verblijf op het 
eiland bezoeken jullie onder meer onze havenstad Welkom met zijn schilderachtige 
straatjes, de vreemde Kiezelhoop met oer-oude pratende Kiezelstenen en de kluizenaar 
Wiezaard, de prachtige hoofdstad Bovenkamer waar jullie de directeur van het Associatie-
Museum zullen ontmoeten en het paradijselijke Strand van Flessenpost. Allemaal 
prachtige plekken en leuke mensen die jou helpen om duizend-en-één verhalen te maken. 
 
Hier volgt nog wat reisinformatie vooraf: 
• Hoe en wanneer de reis naar Kiem begint kunnen we helaas nog niet verklappen. 

Kiem ligt op een bijzondere plek en maar weinig mensen weten hoe je er kunt komen. 
Enkele uren voor vertrek krijgen jullie te horen waar het vertrek zal plaats vinden. 

• Je mag maar één stuk bagage meenemen. Een koffer of een tas die niet groter mag 
zijn dan 50 x 35 x 30 cm. Het gewicht doet er niet zoveel toe, maar meer dan 40 kilo 
is een bezwaar. 

• Tijdens de reis zullen de Kiembewoners ervoor zorgen dat jullie niet gemist worden 
door jullie familie, vrienden en dergelijke. 

 
Verheug je op een geweldige reis. Wij zien er naar uit om jullie te verwelkomen op Kiem. 
 
Tot gauw. Tot KIEM! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jason Castelbrant 
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B. Kiezelverhalen  

 
Hieronder twee mogelijke verhalen van de verhalenkiezel als aanvulling op het verhaal 
van Wiezaard in de reisgids. Dit zijn bij uitstek verhalen die u kunt ondersteunen met 
beweging en rekwisieten. 
 

Het verhaal van de verhalenkiezel: Johan en Lise 

 
Ik ben een steen.  Een kiezelsteen. Ik ben wel 10.000 jaar oud. En ik heb veel 
meegemaakt. Als je mij tegen je oor houdt en goed luistert dan kun je misschien mijn 
verhaal horen. En dan vertel ik je een verhaal. Ik ken heel veel verhalen. Voor iedereen. 
 
Dit is mijn verhaal. Wel 1000 jaar geleden lag ik bij een rivier. Bij de rivier lag een 
dorpje. Ik lag daar met wel 1000 andere stenen aan de kant van het water. Overdag komen 
er mensen naar de rivier. Om water te halen, of de was te doen. Dit doen ze overdag. ’s 
Avonds of ’s nachts is het stil. Ik hoor het water stromen. Verder niets. 
 
Opeens hoor ik ook stemmen! Het zijn de stemmen van een jongen en een meisje. Zij zijn 
verliefd. Ze houden van elkaar. Dat kun je zien want ze geven elkaar steeds kusjes. De 
jongen is knap. Hij ziet er arm uit. Het meisje is mooi en heeft prachtige kleren. Zij is een 
prinses, dat kun je wel zien. Ik lig vlak voor hun voeten en hoor ze. Ik hoef me niet te 
verstoppen. Ik ben een steen.  
 
‘Oh Johan, ik wil zo graag altijd bij je zijn’ zegt het meisje. 
‘Oh Lise, je vader zal het nooit goed vinden’ zegt de jongen 
‘Om dat ik een prinses ben’ 
‘En ik een arme boerenzoon’ 
 
Ze kussen elkaar en gaan dan naar huis. Johan naar de hut van zijn ouders. Lise naar het 
kasteel van haar vader, de koning. De nacht is stil. Ik val in slaap. 
 
De volgende dag wordt ik wakker door het geluid van paardenhoeven. Ze komen 
dichterbij. Het zijn ridders te paard. Ze komen van het kasteel en gaan naar het dorp. De 
dorpelingen komen uit hun hutten. Bij het water komen de dorpelingen en de ridders 
elkaar tegen. Ik lig precies tussen hen in. 
 
Het dorpshoofd zegt ‘Wat komen jullie hier doen?’ 
‘Wij komen de belasting ophalen. 20 zakken graan, 10 varkens en 5 koeien’ 
‘Maar wij zijn zo arm’ 
‘Niks mee te maken’ 
‘Hoepel op!’ roept een van de dorpelingen. Het is Johan. 
 
De ridders trekken hun zwaarden. Johan pakt mij op en gooit me naar de ridders. Met een 
klap kom ik tegen het harnas van de voorste ridder en val op de grond.  
‘Die steen doet mij geen pijn pummel’ roept de ridder ‘Mannen grijp hem!’ 
Snel pakt Johan mij op en stopt me in de mouw van zijn hemd. De ridders nemen Johan 
gevangen en nemen hem mee naar het kasteel. 
 
Prinses Lise kijkt uit het raam van haar kamer in het kasteel. Ze ziet de ridders aan komen 
met de gevangene. Ze herkent Johan. Ze schrikt. ‘Arme Johan.’ Zucht ze. ‘Ik wil hem 
bevrijden en met hem vluchten. Zodat we altijd samen kunnen zijn. 
Ondertussen zit ik de mouw van Johans hemd. Ik probeer iets te bedenken om Johan te 
bevrijden. Maar ik ben maar een steen. Toch ben ik niet dom. Ik ben 10.000 jaar oud en 
ken veel slimme trucjes. 
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Johan zit gevangen in de hoogste toren van het kasteel.  Het is nacht. Hij slaapt op een 
hoop vies, oud stro. Hij draait zich om en ik rol uit zijn mouw. Naar de deur. Ik heb een 
plan. Ik rol nog een stukje verder. Precies voor de deur.  
’s Ochtends vroeg komt de bewaker met eten: slootwater en oud brood. Hij doet de deur 
open en stapt naar binnen. Boven op mij. Hij glijdt  en valt. Met een klap komt zijn hoofd 
op mij terecht. Hij is bewusteloos. Johan springt op en rent naar buiten. Hij schopt mij per 
ongeluk de trap af. Ik rol en stuiter de trap af. Daar staat nog een bewaker. Ik kom precies 
zijn hoofd terecht.  
Nu kan Johan vrij naar buiten. Hij is op de binnenplaats van het kasteel. Hij pakt mij op. 
‘Jij bent een bijzondere steen’ zegt hij. Ik glim van trots.  
 
Het is nog vroeg. Iedereen slaapt. De bewakers zijn buiten westen. Johan kijkt omhoog. 
Hij ziet veel ramen. Achter een van die ramen is de kamer van Lise. Daar ligt ze te slapen. 
Hij weet het zeker. 
Johan pakt mij beet en fluistert. ‘Dappere steen. Weet jij achter welk raam Ilse slaapt?’ Ik 
heb geen idee. Johan spuugt op me voor goed geluk. Dan gooit hij me naar een van de 
ramen boven zijn hoofd.  
 
Terwijl ik omhoog vlieg zie ik dat ik op het verkeerde raam af ga. Daar ligt de koning te 
slapen. Oei dat gaat fout. Snel! Snel draai ik me rond en verander van richting. Zo kom ik 
door het raam ernaast naar binnen. Beng! Rinkel!  
 
Daar lig ik op het tapijt. En daar ligt Lise in bed. Ze schrikt wakker van het lawaai. Ze ziet 
me liggen en raapt me op. Dan loopt ze naar het raam. Daar staat Johan! Snel pakt ze haar 
kleren. Ze is slim. Ze pakt ook al haar juwelen en zakgeld. Ze rent naar beneden. Johan en 
Lise vallen in elkaars armen. Lise maakt de poort open en samen met Johan vluchten we 
het bos in... 
 
Het verhaal gaat nog veel langer door. Ze leven nog lang en gelukkig en beleven veel 
spannende avonturen. En ik ga altijd mee. Want een slimme steen is nooit weg! 
 
Wil jij eens naar mij luisteren? 
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Kiezelverhaal voor jongere Kiembezoekers: Het verhaal van kleine Wiezaard 

 
Wiezaard de kluizenaar woont bij de kiezelhoop.  
Bij zijn huisje ligt een berg kiezelstenen. 
Wiezaard woont hier al heel lang. 
Hij weet zelf niet eens meer hoe lang dat is. 
Misschien wel honderd jaar? 
Wiezaard vind het fijn om te wonen bij de Kiezelstenen. 
Het zijn geen gewone stenen. 
Als je goed naar de steen luistert en heel stil bent. 
Dan vertelt de steen soms een verhaal. 
Niet met zijn mond, want die hebben stenen niet. 
Maar met een stemmetje in jouw hoofd. 
 
Toen Wiezaard nog een kleine jongen was liep hij door het bos. 
Samen met zijn vriendje Tobias, de eekhoorn. 
Tobias springt van de schouder van Wiezaard in een boom. 
En dan naar de volgende boom, en dan weer op de schouder van Wiezaard. 
Ze hebben veel plezier samen. 
 
Bij de rivier gaat Wiezaard spelen. Er liggen veel kiezelstenen. 
Wiezaard maakt een eilandje in de rivier met een huisje erop. 
Hij zegt tegen Tobias: Daar zou ik later willen wonen. 
In een huisje van Kiezelstenen, bij de rivier. 
Tobias springt vrolijk rond in het water en spettert Wiezaard nat. 
Hij schatert het uit en Tobias roept: Iek, Iek! 
Het is warm, de zon schijnt op Wiezaard zijn bol. 
Wiezaard vindt het fijn en wordt er soezig van. 
Hij gaat lekker liggen en legt zijn hoofd op een mooie kiezelsteen. 
Dan valt hij in slaap. Tobias gaat op de buik van Wiezaard staan. 
Tobias kijkt om zich heen en gaat dan ook liggen. 
Samen slapen ze in de warme middagzon. 
 
Dan hoort Wiezaard opeen een zachte stem. 
Een stem die fluistert in zijn oor. 
‘Waar komt die stem toch vandaan?’ denkt Wiezaard. 
‘Dag Wiezaard’ zegt de stem. ‘Weet jij wie ik ben?’ 
‘Nee,’ zegt Wiezaard zachtjes. Hij is een beetje bang. 
‘Wie ben jij dan?’ 
‘Ik heb geen naam. Maar ik ben een Verhalenkiezel.’ Fluistert de steen. 
‘Wat is dat? Een Verhalenkiezel.’ Vraagt Wiezaard aan de steen. 
‘Ik ben een steen die kan praten. Als je goed luistert kun je dat horen. 
‘Ik vertel verhalen aan iedereen die het maar wil horen. 
‘Wil jij ook een verhaal van mij horen?’ Vraagt de steen aan Wiezaard. 
‘Nou graag!’ Zegt Wiezaard opgewonden. Hij is niet bang meer. Wiezaard is gek op 
verhalen. 
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En de Kiezelsteen fluistert een verhaal.  
Het geluid van de stem komt niet door Wiezaards oor. 
Het is net of de stem van de steen in Wiezaards hoofd zit. 
De steen vertelt Wiezaard een prachtig verhaal. 
Over een ver land, met hoge bergen en groen weilanden.  
Een land waar je alleen kunt komen met een duikboot.  
Het land heet Kiem. In het verhaal beleeft Wiezaard avonturen op Kiem. 
 
Als het verhaal uit is zwijgt de stem. 
Wiezaard slaapt. Tobias wordt wakker. Hij wrijft met zijn pootjes in zijn ogen. 
Dan springt ie boven op Wiezaards haar en begint er mee te spelen. 
Wiezaard schrikt wakker. 
‘Hè Tobias, wat doe je nu. Ik lag net zo lekker te slapen. 
‘En ik had zo’n rare droom. Alsof die steen me een verhaal vertelde.’ 
Tobias luistert niet. Hij rent en springt het bos in. 
Wiezaard lacht en sprint achter hem aan. 
‘Hé jij, wacht eens even. Ik zal je pakken!’ 
Samen verdwijnen ze tussen de bomen. 
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C. KIEM liedje voor de kleintjes 

 
Kiezelsteen, Kiezelsteen, 
Wat ben je toch stil 
Vertel me verhalen 
Zoveel als ik wil. 
 
Kiezelsteen, Kiezelsteen 
Jij kent een verhaal 
Laat dat eens horen 
Aan ons allemaal 
 
Over een eiland, en een prinses 
Over een strand met een brief in een fles. 
Dat eiland heet Kiem, het ligt heel ver weg. 
We gaan met de duikboot, dat is pas fijn zeg. 
 
Kiezelsteen, Kiezelsteen, 
Toe wees een lief. 
Vertel je verhalen. 
O als-je-blieft. 
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D. Associatie-Museum werkvel 
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E. Flessenpost brieven 

 
Een paar kleine berichten die u in bijvoorbeeld een kringgesprek kunt gebruiken of in de 
rol van Frits Fles kunt gebruiken. 
 
 
Hallo, 
 
Ik wil graag voor mijn verjaardag een poes. 
Onze vorige poes ging dood, hij was heel oud. 
Maar hij werd ziek en is toen dood gegaan. 
Daar moet ik soms om huilen. 
Maar nu wil ik een andere poes om te aaien. 
 
Anja 
 
 
 
Lieve X, 
 
Ik ken jou niet maar ik vind jou heel leuk. 
Ik denk dat jou haar heel mooi zit en dat je mooie kleren hebt. 
Je ogen zijn heel mooi, zijn ze nou bruin of blauw? 
Waar woon jij? Zou je niet eens willen langskomen? 
Ik woon in KIEM en dat is midden in zee. 
Kom je ook met de duikboot? 
 
Kusjes van Mischa. 
 
 
 
S.O.S. 
 
Help ik zit op een onbewoond eiland. 
Ik ben overboord geslagen in een storm en spoelde aan op het strand. 
Ik werd wakker en er was ook een kist op het strand. 
Ik hoor een vreemd geluid in de kist. 
Zal ik hem open maken? 
Morgen misschien. 
Help mij, kom me halen. 
Het schip heette ‘Wallevisch’ 
 
Arnoud 
 
 
 
Aan de wereld, 
 
Lieve mensen, we moeten stoppen met vervuilen en oorlog. 
De wereld kan het niet meer hebben en geeft het bijna op. 
De aarde warmt op en het ijs smelt.  
IJsberen en Pinguins kunnen zo niet meer leven. 
Er is oorlog waar kinderen in moeten vechten. 
Er is veel verdriet en honger door oorlog. Dat moet stoppen. 
Als je dit ook vindt, doe dan een brief met jouw oproep in een fles en gooi die in zee. 
Zo weet straks de hele wereld dat wij het niet willen. 
 
Agnes, groep 5b, Leonardoschool, Onderste-boven, Kiem 
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Brieven bij opdracht ‘De flessenbrief’ 

 
Op de volgende pagina’s een aantal brieven die u kunt gebruiken voor de opdracht tijdens 
de les.  
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De brief van Mischa 
 

De Kleine Davit, mei 1712 
Aan de lezer een groet! 
 
Mijn vader heeft me naar mijn kajuit gestuurd. Tijdens het eten 
was ik heel stil in een hoekje gaan zitten. De bootsman was net 
aan het vertellen over een groot zeemonster dat zijn kleine 
vissersbootje aanviel. Toen keek mijn vader om en zag me 
zitten. ‘Veel te eng voor kleine kinderen die verhalen’ zei hij en 
stuurde me weg. Bah, ik ben niet klein, ik ben elf! Nu kijk ik uit 
het raampje, vlak boven het schuimende water en schrijf deze 
brief. Alsof het gisteren niet eng was! Een kaper-schip zat ons 
achterna. Alle zeilen werden bijgezet. We zagen dat de kaper 
sneller was dan ons. Wij zijn volgeladen met handelswaar. Toen 
besloot de kapitein om overstag te gaan en de kanonnen af te 
vuren. Als een razende werkten de matrozen aan de zeilen. Toen 
draaide de stuurman het roer om. Overal vielen dingen die niet 
vast zaten om. En toen, een donderend geraas. De kanonnen 
werden afgeschoten. Tussen de kruitdampen door zag je in de 
verte kogels in het water vallen. Maar wel drie ervan hebben de 
kaper getroffen. Eén ging dwars door het dek. En één raakte een 
ra en het zeil wapperde naar beneden. De derde trof het schip 
vlak op de waterlijn. Even later zag je dat het schip scheef hing 
en vaart verloor. Ze dropen af. Ik hoop maar dat ze geen 
vrienden in de buurt hebben. Kom het is mooi zo. Ik ga nog 
even in mijn prentenboek kijken, dat moeder meegegeven heeft. 
Wat zal ik blij zijn als ik haar weer zie. Ik stop deze brief in een 
fles en verzegel die met kurk en lak. En dan gaat hij het raampje 
uit. 
 
Mischa De Quaetstenyt–van Oldensteyn 
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Vanuit een gevangenis 

 
Slot Sompesteijn, zomer 1783 (?) 

 
Het raam zit hoog en er valt een smalle streep licht door heen. 
Overdag fel wit, ’s nachts donkerblauw of melkwit. Dat komt 
door de maanstand. Ik ben de tel kwijt van hoeveel dagen ik hier 
ben. Maar ik weet wel hoeveel ‘manen’ ik hier ben. Nu al weer 
zeven-en-dertig. Achtentwintig dagen in een maand, 
driehonderd-vijf-en-zestig in een jaar. Dus het moet nu wel drie 
jaar zijn of zo. Nog dagelijks wordt ik woedend wakker. Omdat 
ik niet begrijp waarom ze me hier hebben gestopt. Ik heb niets 
gedaan, ik ben onschuldig. Maar die paar mensen die ik hier op 
een dag zie, dat zijn enkel bewakers. Die mij wat waterige soep 
en oud brood komen brengen. Heel soms een halve appel. Een 
week of wat gelden was de appel verdwenen! Ik had hem op de 
strozak gelegd. Ik stond onder het hoge raam en luisterde naar 
de zee. Die moet hier beneden zijn. Toen ik me omdraaide was 
de appel gevlogen. Maar nu weet ik wie het gedaan heeft. Een 
week geleden heb ik hem betrapt. Een rat! Nu delen we de appel 
al een paar dagen en komt het beestje bij mij zitten en loopt over 
mijn schouders en hoofd. Ik noem hem Jack. Gisteren gebeurde 
er iets heel vreemds. Jack kwam weer tevoorschijngekropen uit 
de smalle spleet tussen de buiten- en binnenmuur, met op zijn 
rug en stukje papier gebonden, met een touwtje gevlochten van 
stro. Het was een brief. En nu weet ik dat ik niet meer alleen 
ben. De brief is van een andere gevangene. En nu ik niet meer 
eenzaam ben heb ik weer hoop om uit deze afschuwelijke kerker 
te komen. Maar hoe? Ik weet niet waar mijn nieuwe vriend 
gevangen zit. Samen kunnen we vast uit dit kot ontsnappen. 
Maar wacht daar komen de cipiers. Met eten en de appel. Dan 
zal ook mijn harig vriendje weldra komen met een nieuw bericht 
van mijn nieuwe vriend. 
 
Leonard Steelinghdam 
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Een vakantie 

 

Wij zijn Eline en Kirsten. Wij zijn zusjes van 10 en 12. We 
vervelen ons te pletter. Van pappa en mamma mogen we niet in 
ons eentje naar het strand maar vandaag zijn we toch stiekem 
gegaan. Het was pappa’s idee om dit jaar in de herfstvakantie 
naar de eilanden te gaan. Dus het is rotweer. Het regent en waait 
de hele dag. Gisteren hebben we verderop tussen de duinen een 
huisje ontdekt. Een soort kot. Toen we er naar toe liepen ging 
plots de deur open en kwam er een man naar buiten. We 
schrokken ons suf en zijn achter een duin gaan liggen. De man 
liep het strand af en toen hij ver weg was zijn we stiekem het 
huisje ingegaan. De deur was niet op slot. Het huisje is denken 
we van een strandjutter want het zit bomvol met allemaal dingen 
die je op een strand kunt vinden na een storm of zo. Een ouwe 
krat, visnetten, stukken drijfhout, flessen – een heleboel, hele 
mooie schelpen en ook dooie krabben en zo. Ook vonden we 
een dik boek. Dat lag open op tafel. Daar stond van alles in, 
maar we konden het niet lezen. De letters zijn vreemd. 
Misschien is het wel Russisch? Toen keek Eline uit het raam en 
zag die kerel weer op het strand. Gelukkig was de deur aan de 
andere kant en konden we zo terugsluipen naar de duinen 
zonder dat hij ons zag. Alleen die sporen in het zand. Die waren 
nog een tijd te zien voordat de wind ze weg had geblazen. Nu 
liggen we weer achter het duin en schrijven deze brief. We 
wachten tot die vent misschien weer weggaat en dan gaan we 
nog eens kijken. 
Oh daar gaat de deur open. Snel... 
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Een neergestorte UFO 

 

Waterige omgeving, zandheuvel, planeet Aarde 
 
Planeet bewoner. Wij willen geen kwaad. Wij zitten midden in 
een plas water op  een heuvel zand. Daarop groeien lange dikke 
harde stokken met groene kleine velletjes eraan.  Al vele jaren 
slaan wij u gade vanuit de donkere diepte van het heelal. Ook 
kwamen wij al vaak op bezoek. U noemt ons marsmannetjes en 
u noemt onze vaartuigen vliegende schotels. Maar wij komen 
niet van Mars maar van Ursa Major. En wij vliegen in bollen en 
niet in schotels. Maar dit ter zijde. Onze bol is twee aarde-dagen 
geleden neergestort en alles is stuk. Wij weten dat u meestal 
gebruik maakt van mobiele telefoons maar die hebben we niet. 
Daarom gebruiken wij een lege fles om uw hulp te vragen. 
Daarin dit briefje dat wij in uw taal schrijven die wij geleerd 
hebben tijdens alle eeuwen dat wij u bestuderen. Wij hopen snel 
bericht van u te krijgen waarin staat wanneer u ons komt redden. 
Liever niet ’s avonds of ’s nachts want dan rusten wij. U kunt 
het best komen met een drijvend vaartuig. U noemt dat schip. 
Kijk daar ligt er net een in het water en er komt een klein bootje 
deze kant op. Er zit een aardbewoner in.  
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Circuskind 

 

23 maart 1967, Brandingvoort 
 
Morgen is mijn eerste optreden op het slappe koord. Ik ben 
reuze zenuwachtig. Jaren heb ik geoefend voor dit optreden. Ik 
ben geboren in het circus. Mijn vader en moeder zijn acrobaten 
en werken aan de trapeze. Dat is erg moeilijk en ook eng. Er is 
wel een net, maar je maakt toch een hele smak als je valt. Toen 
ik 10 was heeft mijn vader me geleerd hoe je moet vallen. Dat 
was reuze eng. Maar ook spannend. Vader zei, als je niet kan 
vallen mag je niet optreden. En toen deed ik een stap naar voren 
en liet me uit de nok van het circus naar beneden vallen. Mijn 
maag kwam omhoog. Toen voelde ik het net. Dat boog ver door, 
ik was bang dat ik toch op de vloer zou smakken. Maar toen 
sprong het net terug en vloog ik weer een stuk omhoog. Nu ik 
goed kan balanceren op het koord val ik bijna nooit meer. 
Eigenlijk alleen als ik er voor kies. Maar ja morgen hè, met al 
die toeschouwers. Daar word ik draaierig van als ik er aan denk. 
Moeder zegt dat dat heel gewoon is en dat je als je eenmaal 
boven in de nok staat en alle mensen naar je kijken je opeens 
heel rustig en geconcentreerd wordt. Nou dat hoop ik dan maar. 
Straks ga ik nog even met oom Arnold de dieren voeren en 
daarna even naar het strand dat hier vlakbij is. Oom Arnold is 
clown en hij maakt me altijd vreselijk aan het lachen. Ook als 
hij geen rode mond en neus heeft. Dan vergeet ik de spanning 
even. Ik stop deze brief in een fles en gooi die straks van de pier 
in zee. Dat doe ik altijd als we in de buurt van zee optreden.  
 
Kim van Stokhuyzen 
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Iemand die verliefd is 

 

Ik vind Jurgen zo leuk. Ik kan er soms niet van slapen. Verliefd. 
Maar hij is ook heel stom, want hij ging eerst met mij maar nu 
gaat hij met Farah. Farah was mijn beste vriendin. Maar nu niet 
meer dus. We gingen met zijn drietjes naar het winkelcentrum 
om een hamburger te eten. Toen ging ik naar de w.c. en toen ik 
terug kwam zag ik Farah veel te gezellig met Jurgen praten. En 
ze lieten me links liggen en hadden alleen nog maar tijd voor 
elkaar. Toen ben ik weggelopen en thuis op bed gaan liggen 
huilen. De enige die me begrijpt is Snuffel mijn hamster. Maar 
die zegt niet zoveel.  
Morgenochtend hebben we gym. Dat vind ik meestal wel leuk. 
Maar nu Farah met Jurgen gaat doet ze zo stom. Ze kiest mij 
niet meer en duwt me weg. Wat moet ik doen? Ik wil Jurgen 
terug en eigenlijk ook wel weer een goeie vriendin. Een hamster 
is mij net een beetje te stil. Misschien dat ik vannacht wel verzin 
of droom hoe ik hier uit moet komen. Eerst deze brief even in de 
fles. Die gooi ik morgen wel in de vaart. 
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Schoolreis naar het Geheugenhuis 

 

 
     Geheugenhuis, 11 maart 
 
Vandaag zijn we op schoolreis. We zijn vanochtend naar het 
kasteel van graaf Castelbrant geweest. Dat noemen we op Kiem 
ook wel het Geheugenhuis. Want deze graaf heeft heel veel 
gereisd en van zijn verre reizen vreselijk veel souvenirs mee 
genomen. Die hangen en staan in alle kamers van zijn kasteel. 
Het is propvol. En heel erg leuk want er zijn overal dingen te 
leren over verre landen waar hij geweest is en bijzondere dingen 
die hij heeft meegemaakt. Het kasteel ligt in het noorden vlak 
aan de kust. We hebben nu pauze en picknicken op de rotsen 
boven de zee. In de verte zien we de Zingende Rotsen liggen. 
De wind staat eigenlijk de verkeerde kant op maar je kunt ze net 
horen fluiten. Nu schrijven we flessenpost. Dat doen we 
eigenlijk altijd op Kiem als we aan zee zijn. En je kunt bijna 
zeker van zijn dat je fles weer aanspoelt op het Strand van 
Flessenpost. Soms na een week, soms na een paar jaar. 
Vanmiddag gaan we naar de dierentuin van Zo. Daar heeft een 
Kopie-Kat net kleintjes gekregen. Kopie-Katten zijn heel lief en 
ook grappig omdat ze andere dieren nadoen. Hun geluid, hun 
loopje of ze proberen net als apen te slingeren tussen de bomen. 
Later wil ik dierenoppas worden in Zo. Maar dan moet ik wel 
gaan studeren in Bovenkamer aan Hogeschool voor 
Dierengedrag. Ho, ho, daar gaan de kinderen allemaal naar de 
Gedachtensprong. Dan zijn we zo in Zo. Ik ben benieuwd wat 
we daar allemaal gaan meemaken. Snel de brief in de fles en in 
het water.  
 



Kiem - Verhalentoer, Wenken voor reisleiders  52 

F. De Verhalendoos – ‘spelregels’ 

De Verhalendoos van Kiem 

De kinderen van Kiem zijn er mee opgegroeid. Het is vreselijk leuk. En als je het een paar 
keer gespeeld hebt ook best wel makkelijk. Pret voor het hele gezin, de klas, met vriendjes 
of lekker alleen. In de verhalendoos zitten voorwerpjes. Voorwerpjes waarmee je leuke 
ideeën kunt krijgen voor een verhaal. Door te associëren.  
Ook zitten er twee soorten kaarten in de Verhalendoos: hoofdpersoonkaarten en 
onderwerpkaarten. Je moet blindelings een hoofdpersoon en een onderwerp trekken. 
Daarna verzin je een verhaal met de hoofpersoon, het onderwerp en de voorwerpen. De 
kunst is om een mooi verhaal te verzinnen, maar ook om telkens weer een nieuw verhaal 
te verzinnen. Met dezelfde verhalendoos. 

Wat is associëren? 

Associëren betekent verbinden. Als je associeert, verbind je een woord of ding met een 
ander woord of ding. Je verzint iets nieuws bij iets wat er al is. Voorbeeld: kat > muis > 
gatenkaas > maan > enz. 
 
Er zijn drie soorten associaties: sterassociaties, kettingassociaties en boomassociaties.  
• Bij een sterassociatie verzin steeds iets nieuws bij hetzelfde ding.  

Voorbeeld: zon (eerste ding) > vuur, zon > bal, zon > raket, zon > sinaasappel, zon > 
vakantie, enz.  
Zo blijf je ‘dichtbij’ zon. 

• Bij een kettingassociatie verzin je steeds iets nieuws bij het laatste dat je verzonnen 
hebt.  
Voorbeeld: zon > vakantie> auto > raket > maan > gatenkaas > muis > computer.   
Hiermee kun je je dus als het ware van het begin verwijderen. 

• Boomassociaties zijn ster- en een kettingassociaties door elkaar.  
 
Associaties helpen je om compleet nieuwe dingen te verzinnen. Een mooi verhaal 
bijvoorbeeld. 

Een verhaal maken met de Verhalendoos 

Leg de spulletjes, de hoofdpersoonkaarten en onderwerpkaarten voor je neer op tafel. Kies 
een hoofdpersoon en een onderwerp. Dit kan ‘open’ of ‘blind’. Blind trekken is natuurlijk 
het meest spannend. 
 
Je trekt bijvoorbeeld als hoofdpersoon een PRINSES. Als onderwerp trek je DIEFSTAL. 
 
Nu pak je eens zo maar een voorwerpje. Bijvoorbeeld de MONDHARMONICA. Hierop 
ga je associëren:  
• MONDHARMONICA > kampvuur > COWBOY  
 
Nog een paar voorwerpjes en associaties: 
• SCHOEN > wandeling> VERDWALEN 
• DOOSJE > kist > schat > geld > BUIT 
• WALNOOT > boom > bos > bloemen > VAAS 
 
Nu jij: 
• DOBBELSTEEN > kubus > huisje > ... 
 
En zomaar ontstaat er een verhaal over een stel COWBOYS, aangevoerd door een 
kwaadaardige PRINSES. Zij hebben een bank beroofd en VERDWALEN met de BUIT in 
de woestijn. Natuurlijk verzin je er allemaal details en extra dingen bij. Nu ben jij weer 
aan de beurt. 
 



 
Kiem - Verhalentoer, Wenken voor reisleiders  53 

Speltips 

• Maak éérst de associaties op de voorwerpjes en trek dán pas een hoofdpersoon en een 
onderwerp.  Zo worden de verhalen nog veel verrassender. 

• Speel met een groep. Deel de groep in koppels. Ieder koppel krijgt een Verhalendoos 
en 20 minuten. Na twintig minuten vertelllen de koppels ieder hun verhaal.  

• Leg tijdens of na afloop van het verhaal uit welke associaties je gebruikt hebt om van 
de spulletjes tot het nieuwe unieke verhaal te komen. 

• Natuurlijk mag je de Verhalendoos aanpassen aan je eigen wensen. Een superheld 
erbij? Een extra onderwerp misschien? Of liggen er ergens in een doos onder het bed 
nog leuke voorwerpjes? 

 
Heel veel speelplezier in een wereld die  jezelf verzonnen hebt! 
 
 



Kiem - Verhalentoer, Wenken voor reisleiders  54 

G. Verhalendoos - opwarming 

 
Hier vindt u een voorbeeld van een verhaal uit de verhalendoos van Sven (zie reisgids blz. 
19 en 20) dat u kunt vertellen als voorbeeld en opwarmer– al dan niet aangepast naar uw 
eigen fantasie. 
Het is geen voorleesverhaal maar ‘telegramstijl’.  

‘De Prinses en de Desperado’ 

 
Kijk een wereldbolletje > reizen > ontdekken > dromen = naar een ander continent gaan. 
Europa, Amerika. 
Een mondharmonica > kampvuur > muziek > cowboys = het wilde westen. 
Schoenen > wandelen > rondtrekken = zwerven over de prairie. 
Munt > juweel = prinses > ketting = bankrovers. 
 
Onderwerp: Prinses - Diefstal 
En zo onstaat er een idee over een prinses die in het wilde westen terecht komt bij een 
boevenbende... 150 jaar geleden, Amerika, het Wilde Westen. 
 
Prinses Judith van Pruisen – (Duistland/Polen) – komt naar Amerika. Zij is een aan lager 
wal geraakte prinses. Een avontuurlijk meisje, dat liever bomen klimt dan stil mooi wil 
zitten te zijn. Daarom heeft zij nog steeds geen prins kunnen vinden om mee te trouwen. 
Haar vader besluit haar naar een oom in Amerika te sturen. Amerika is dan nog een jong 
land. Daar is kans om een rijke planter of industrieel te trouwen. 
Judith heeft daar geen zin in maar ze gaat toch maar omdat ze graag weg wil uit Europa. 
In Amerika ziet ze wel verder. Het avontuur lonkt. 
 
Gary Gunshot. Is een boef, een Desperado. Ooit was hij cowboy. Door een slechte baas 
beschuldigd van veediefstal en onschuldig in de gevangenis terecht gekomen om 
opgehangen te worden. Ontsnapt op het laatste nippertje maar is vogelvrij. Hij is een boef 
tegen wil en dank. Hij trekt met een groepje andere desperado’s door het Wilde Westen. 
Berooft banken en juweliers om aan geld te komen. Hij is de meest gezochte man. 
 
Als Judith in Amerika komt vindt ze er niets aan bij haar oom. Ze wordt voorgesteld aan 
allerlei jongemannen die heel rijk zijn. Maar ze vind ze alleen maar saai. De ware Jacob 
zit er niet bij. Ze loopt weg. Het enige wat ze heeft is haar kleren – een baljurk die ze net 
aan hand – en de juwelen die ze draagt. Ze moet haar juwelen verkopen om een 
spijkerbroek en laarzen te kopen. Ze gaat een juwelier binnen. Uitgerekend wordt die 
juwelier op dat moment overvallen door niemand minder dan Gary Gunshot en zijn bende.  
 
Als Gary haar ketting van parels en diamanten van haar nek rukt gaat Judith door het lint. 
Ze wordt héél boos. De boeven weten haar in bedwang te houden. De overval loopt zo op 
niets uit. Gary neemt haar als gijzelaar en zo weten de boeven Judith als gevangene te 
ontkomen. 
 
De bende van Gary en de prinses trekt over prairies, langs en over bergen. De boeven 
beroven hier en daar een bank of juwlier om aan geld te komen. Ze dwingen de prinses 
om mee te doen. Ze draagt een spijkerbroek, laarzen, een geruit hemd en een leren jasje. 
En natuurlijk een hoed. Ze is nu een echte desperado, een desperadA! Een heerlijk 
avontuurlijk leven, zonder god of gebod. 
 
Wat nu? Eens kijken. Een dobbelsteen...  
Dobbelsteen > gokken > geluk = liefde. Maar ook > onverwacht = noodlot. En die 
mondharmonica! 
  
’s Avonds zitten ze in het donker om het kampvuur en speelt een van de boeven op zijn 
mondharmonica en zingt prachtige liedjes over liefde, haat, rijkdom en armoede. De ogen 
van Gary en Judith glinsteren in het licht van het kampvuur. En natuurlijk worden ze 
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verliefd op elkaar. Gary trekt een cirkel in het zand en daarin tekent hij een hart. Kijk zegt 
hij dit is het symbool van onze liefde. De cirkel is de ketting om jouw hals waardoor wij 
elkaar gevonden hebben. Het hart is onze onafscheidelijke liefde. Waar ik ook ga zal ik dit 
teken achter laten als bewijs van mijn liefde voor jou. 
 
Op een goeie dag willen ze weer toeslaan. Het idee is om een grote slag slaan en daarna te 
vertrekken naar Mexico om van het geld in stilte te gaan leven. Maar als ze de bank 
binnenvallen en iedereen onder schot houden blijkt een van de klanten Judith’s oom te 
zijn. Hij herkent haar en zij hem. De oom praat op Judith in. De gespannen bendeleden 
worden boos op de oom en een van de bendeleden schiet hem neer! Daar komt de sheriff 
op af. De bendeleden moeten op de vlucht. De roof is mislukt. Judith wordt verscheurt 
door wroeging. Om haar oom. Zij stopt en keert om, om bij haar zwaar gewonde oom te 
zijn.  
 
Wat nu? Schelp > strand > zee > boot > Atlantische Oceaan = Terug naar huis. Maar 
waarom? Ja ik heb het! 
 
Zo raken Gary en Judith elkaar uit het oog. De oom wordt dankzij Judith gered. En de 
oom zorgt ervoor dat Judith niet in de gevangenis terecht komt, of erger. Zij gaat bij haar 
oom wonen, die haar aan de man probeert te helpen. Maar Judith kan Gary niet vergeten, 
ook al weet ze dat zij geen desperado meer kan of wil zijn.  
 
Dan komt er bericht uit Europa dat er tijdens een veldslag in een verre oorlog haar broer is 
gedood en dat zijn prinsdom nu van Judith is. Samen met haar oom keert Judith terug naar 
Europa waar zij bezit neemt van haar nieuwe land en rijkdom. 
 
Dan gaan er jaren voorbij. Judith zorgt goed voor het land en bewoners. Ze is een geliefd 
vorstin. Af en toe is zij alleen en denkt aan Gary en moet huilen.  
 
Dan gebeuren er opeens vreemde dingen. In de landen om haar heen worden overvallen 
gepleegd. En overal waar de misdadigers toeslaan word een vreemd teken gevonden. Een 
hart in een cirkel. 
Als Judith daarvan hoort slaat haar hart over. Gary! 
 
Gary kon Judith niet vergeten en van het geld dat hij met zijn laatste overval had 
verkregen kocht hij een reis naar europa om naar haar op zoek te gaan. Om in leven te 
blijven deed hij wat hij gewend was. Overvallen plegen. 
Op een slechte of goede dag wilde hij om een klein kasteel te overvallen. Daar zou hij 
juwelen kunnen krijgen om te verkopen. 
 
Jullie raden het al. Het kasteel was niet zomaar een kasteel. Zonder dat hij het wist wilde 
Gary het huis van zijn vroegere geliefde beroven. Hij sluipt naar binnen en denkt dat hij 
de juwelen te pakken kan krijgen zonder dat iemand het merkt. In de slaapkamer van 
Judith – hij heeft geen idee wie daar in dat grote bed ligt, hij ziet alleen maar een plukje 
haar – maakt hij de juwelenkist open neem daaruit een prachtige diamanten halskettingen. 
Even aarzelt hij, kent hij dit juweel niet?  
Met zijn dolk krast hij voorzichtig zijn liefdesteken voor Judith in het hout van de 
slaapkamerdeur. Maar door het gekras wordt de slaper waker. Wie is daar? Help! Dan ziet 
Judith de gemaskerde Gary staan, vlak naast het teken dat hij zojuist in de deur gekerfd 
heeft. Gary! Judith! Hij rukt het masker van zijn ogen en snelt op het bed af. 
 
Dat kan alleen nog maar goed aflopen. Judith vertelt aan iedereen die het horen wil dat 
een oude vriend van haar naar Europa is gekomen en dat zij verliefd op elkaar geworden 
zijn. Zij trouwen. En Gary hoeft nooit meer op het boevenpad. Samen met Judith zorgt hij 
ervoor dat iedereen die Gary beroofd heeft zijn geld of goed op geheimzinnige wijze weer 
terug krijgt. 
 
En nu julie! 
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H. Verhaalkaarten – overzicht 
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