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Activiteiten bij het verhaal 
SCHOOL VAN DE DIEREN 

 

Bij het verhaal SCHOOL VAN DE DIEREN voor kleuters en kinderen van het eerste leerjaar 
zijn er een aantal activiteiten uitgewerkt. 

 

Maak zelf de keuze wat je met de kinderen zou kunnen doen. De informatie en de 
bijlagen vind je verder in dit bestand. 

 

 

ACTIVITEIT: “Misschien kunnen ze …?” 

De leerlingen bedenken oplossingen voor de uitdagingen die de dieren in het verhaal 
tegenkomen. 

 

ACTIVITEIT: veranderdrang in de hele wereld 

In deze voorbeelden zien de leerlingen oplossingsgerichte creatieve voorbeelden 
wereldwijd. 

 

ACTIVITEIT: Talenten oefenen 

Met deze opdrachten oefenen de leerlingen de talenten die op de dierenbadges vermeld 
staan. 

 

ACTIVITEIT: Badges maken 

Badges maken voor alle talenten die nodig zijn om verandering te brengen in situaties 
die dit nodig hebben. 

 

ACTIVITEIT: Groepswerk: klasbel maken 

Maak een klasbel die je echt kan luidden als je iets veranderd wil zien in de klas, school, 
schoolomgeving ... 
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ACTIVITEIT: “Misschien kunnen ze …?” 

 

In deze activiteit bedenken de leerlingen oplossingen voor de uitdagingen die de dieren 
in het verhaal tegenkomen: 

1) drempels om al of niet aan het schoolsysteem te kunnen deelnemen. 
(in het verhaal: de worm geraakt niet (op tijd) in het topje van de boom) 

2) geen toegang tot de juiste gezonde voeding. 
(in het verhaal: iedereen krijgt vogelzaad) 

3) en 4) moeten presteren in een schoolsysteem dat niet of weinig 
talentgericht is en zich enkel focust op één bepaalde leerstijl. 
(in het verhaal: konijn slaagt niet voor de vliegproef, enkel vogels slagen voor de 
zangproef) 

 

Print de vier placemats (zie 4 blz. met placemats achteraan) 

 

1) De worm geraakt niet tijdig op school. Hoe kunnen we dit oplossen? 

2) Alle dieren moeten hetzelfde eten. Hoe kunnen we dit oplossen? 

3) Konijn breekt zijn poot omdat hij moet vliegen terwijl hij liever wil rennen en 
graven. Hoe kunnen we dit oplossen?  

4) Enkel vogels krijgen een diploma voor zingen. Hoe kunnen we dit oplossen? 

 

TIP: Voor je de brainstorm start kan je met de leerlingen de ademhalingsoefeningen 
doen die beschreven staan in de activiteit “veranderdrang”. 

 

Mogelijke werkvormen om met de placemats aan de slag te gaan: 
 

- Gebruik één of meerdere placemats tijdens een kringgesprek: herhaal kort het 
bijhorende deel uit het verhaal en bespreek de bijhorende uitdaging van het dier. 

Brainstorm samen over mogelijke oplossingen. 

Noteer en/of teken de ideetjes in de vorm van een mindmap op de bijhorende 
placemat. 

 

- Gebruik één of meerdere placemats in een klein groepje met begeleiding van de 
leerkracht: herhaal kort het bijhorende deel uit het verhaal en laat de leerlingen de 
bijhorende uitdaging van het dier zoeken. 

Brainstorm samen over de oplossing en laat de leerlingen hun ideeën tekenen op de 
placemat. 

Nadien vertellen ze hun mogelijke oplossingen tijdens een terugblikmoment in de kring.  

 

Er zijn geen “foute” oplossingen tijdens deze activiteit. Alle ideeën zijn welkom in deze 
brainstormfase. Gebruik eventueel de inspiratievragen om het gesprek te verdiepen. 
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Er kan per placemat één idee gekozen worden, maar dit heeft geen prioriteit. Het is 
belangrijk in deze oefening dat leerlingen (leren) denken in mogelijkheden i.p.v in 
beperkingen. 

 

 

 

 

 

 

Inspiratievragen: 
 

1) Hoe zouden ALLE dieren in de boomhutklas kunnen geraken? Moet de klas wel 
boven in een boom zijn? Welke plek voor de school in het bos is het best voor ALLE 
dieren? Hoe moet die klas er dan uitzien zodat alle dieren zich welkom voelen? 

 

2) Niet alle dieren mogen hetzelfde eten. Sommige dieren zijn allergisch voor bepaalde 
voeding. Sommige dieren kunnen in hun deel van het bos niet aan gezond voedsel 
geraken. Welke ideeën heb jij om voor ALLE dieren gezond voedsel te voorzien? 

 

3) Het konijn moet leren vliegen maar breekt zijn poot? Hoe lossen we dit op? Moet het 
konijn eigenlijk wel leren vliegen? Wat als hij veel liever zou graven en lopen? Wat als 
hij zich eigenlijk een vogel voelt en wel wil leren vliegen? Welke oplossingen kunnen 
jullie hiervoor dan bedenken? 

 

4) Enkel de vogels slagen voor de zangproef. Is het ok (goed?) dat er enkel “vliegen” 
en “zingen” geleerd wordt op de dierenschool? Waarom wel, waarom niet? Waarom 
zou de Arend dit zo gekozen hebben? Kan het ook anders? 

 

Extra: 

Arend bedenkt samen met de dieren een oplossing. Is dat wel een goed plan? Is Arend 
de baas? Waarom wel, waarom niet? Is er een baas nodig?  

Zijn er dingen op jullie school die je graag anders wil zien? Welke oplossingen kan je 
hiervoor bedenken? Kan je oplossingen bedenken waar iedereen het mee eens is? 
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ACTIVITEIT: veranderdrang in de hele wereld 

 

Wie de activiteit “Misschien kunnen ze ...?” nog verder wil verdiepen en de transfer wil 
maken naar de eigen samenleving en wereldwijd, kan onderstaande filmpjes en 
afbeeldingen gebruiken. In deze voorbeelden zien de leerlingen oplossingsgerichte 
creatieve voorbeelden wereldwijd. 

 

Bereikbaarheid school: 
 

• Kijk naar het filmpje waarin deze Guatemalteekse 
leerkracht een oplossing bedacht om de school bereikbaar te 
maken voor zijn leerlingen tijdens de covidpandemie. Hij 
bouwde een bakfiets om tot rijdend klaslokaal 

https://www.euronews.com/2020/07/27/guatemalan-
teacher-pedals-mobile-school-to-children-amid-covid-19-pandemic 

 

 

• Kijk naar het filmpje (start op 5’20) waarin twee zussen uit 
Pakistan de kinderen aan het lezen willen houden toen de 
scholen al een jaar gesloten waren. De kamelen-bibliotheek 
komt langs! 

https://www.ketnet.be/kijken/k/karrewiet/2021/karrewiet-
d20210428 

 

 

• Kijk naar het filmpje waarin kinderen uit Suriname tonen 
hoe ze naar school gaan. Wat doe je als je school de andere 
kant van de rivier ligt? 

https://youtu.be/a_dvLCKczeI 

 

 

Gezonde voeding voor iedereen 
 

Bekijk de collage met afbeeldingen van 
“public fridges” over de hele wereld. 

 

Voedsel teveel, stop het in de publieke 
ijskast. Voedsel nodig, neem het uit de 
ijskast. 

 

(bladvullende collage zie achteraan) 

  

https://www.euronews.com/2020/07/27/guatemalan-teacher-pedals-mobile-school-to-children-amid-covid-19-pandemic
https://www.euronews.com/2020/07/27/guatemalan-teacher-pedals-mobile-school-to-children-amid-covid-19-pandemic
https://www.ketnet.be/kijken/k/karrewiet/2021/karrewiet-d20210428
https://www.ketnet.be/kijken/k/karrewiet/2021/karrewiet-d20210428
https://youtu.be/a_dvLCKczeI
https://youtu.be/a_dvLCKczeI
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ACTIVITEIT: Talenten oefenen 

 

De dieren in het verhaal krijgen badges. Zij voelen de “veranderdrang” in hun hele 
dierenlijf en gebruiken hun talenten om iets in beweging te brengen. 

Met deze opdrachten oefenen de leerlingen de talenten die op de dierenbadges vermeld 
staan: 

 

Luisterende oren 
 

• Speel het spel “pieuw pieuw”. 

De leerlingen staan geblinddoekt (of met gesloten ogen) verspreid op de speelplaats. 
Duid één leerling aan die de arend speelt, deze leerling opent de ogen en blijft op 
dezelfde plek staan. Hij doet voortdurend de roep van een arend na (“pieuw pieuw”). 
De andere leerlingen luisteren heel gericht en stappen voorzichtig in de richting van 
de arend. Eens bij de arend gearriveerd, geven ze een hand en maken ze ook 
hetzelfde geluid zodat de roep luider wordt voor diegenen die de dierenschool nog 
niet vonden. Het spel eindigt als alle leerlingen in de slinger staan. 

 

 

• Geluiden dichtbij en veraf. 

Laat de leerlingen 1 minuut de ogen sluiten en in stilte de geluiden rondom zich 
waarnemen. Bespreek daarna wat ze hoorden. 

Variant voor “gevorderde luisteraars” : Vraag tijdens het luisteren: “Welke geluiden 
klinken veraf?” “Welke geluiden klinken dichtbij?” 

 

Een hoofd vol ideeën 
 

• Om goed gefocust oplossingen te bedenken, moet je hoofd zo rustig mogelijk zijn. Doe 
de volgende ademhalingsoefeningen om je hoofd en hele lichaam tot rust te brengen. 
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Vertel dit korte verhaal: 

Onderaan de dierenschool groeien prachtige bloemen. Het is nog vroeg in de 
ochtend en de bloemblaadjes zijn nog gesloten. 

(vraag de kinderen om hun armen gebogen naast zicht te houden en zachte 
vuisten te maken) 

De zon komt op en de eerste vogels laten hun liedjes te horen. 

(vraag de kinderen of ze de warmte voelen en de vogels horen) 

Zachtjes gaan de bloemen open. 

(bij elke uitademhaling openen de kinderen één vinger van de vuist, totdat 
ze twee open handen kunnen tonen) 

Het konijn komt voorbij gehuppeld en snuift de heerlijke geur van de bloemen op. 

(vraag de leerlingen om nog driemaal diep in en uit te ademen en 
denkbeeldig aan de bloemen te ruiken) 

 

• Ook bij de activiteit: “Misschien kunnen ze…” gebruiken de leerlingen hun “hoofd vol 
ideeën” 

 

Helpende handen 
 

• Speel het “klasnestspel” 

Leg een lang touw in een grote cirkel op de speelplaats. De kinderen lopen vrij rond in 
de ruimte rond de cirkel. Bij een afgesproken signaal (instrument of stoppen van de 
muziek) gaan ze met z’n allen in het klasnest staan. 

Herhaal dit enkele keren maar maak bij elke rond de cirkel kleiner. Stimuleer de 
kinderen om elkaar vast te houden zodat er niemand uit het nest valt. Ondersteun 
elkaar met helpende handen. Herhaal dit spel enkele keren gedurende het schooljaar en 
probeer jullie klasrecord te breken. 

 

• Spreek in het geheim een kind aan die “de helper van de dag” mag zijn. 

Deze leerling probeert gedurende de hele dag anderen te helpen. Op het einde van de 
dag proberen de leerlingen te raden wie “de helper van de dag” was door te benoemen 
welke acties ze zagen. 

Andere leerlingen mogen ook proberen om het mysterie groter te maken, verwarring te 
zaaien, door ook zoveel mogelijk helpende acties te tonen. 
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ACTIVITEIT: Badges maken 

 

Er worden geen diploma’s uitgereikt voor hoogvliegers of zangers met de grootste 
fanclub. We maken badges voor alle talenten die nodig zijn om verandering te brengen 
in situaties die dit nodig hebben. 

De leerlingen kunnen de naamgeving uit het verhaal kiezen. (luisterende oren, helpende 
handen, een hoofd vol ideeën, een mond vol wijze woorden) of er zelf nieuwe 
verzinnen. Welk lichaamsdeel hebben ze nog nodig om iets te veranderen? Dit kan 
afhankelijk zijn van het probleem dat ze (willen)oplossen. 

Vb: Handige handen? Snelle benen? Sterke schouders? ... 

Maak de badges en voorzie een plechtig moment waarbij de leerlingen de badges aan 
elkaar overhandigen. Wie wil kan ook verwoorden waarom hij een bepaalde naamgeving 
koos. 

Doe als leerkracht ook zeker mee met deze activiteit en laat je verrassen door de badge 
die de leerling(en) voor jou maakt/maken! 

 

 

Mogelijke creatieve technieken om de badges te maken 
 

-Verzamel grote metalen en plastieken doppen van lege flessen of bokalen. Laat de 
leerlingen een badgenaam voor een andere leerling kiezen/bedenken. 

De leerlingen tekenen een cirkel door de omtrek van de flessendop te tekenen. Schrijf 
de gekozen naam in de cirkel en laat hen het bijhorende lichaamsdeel tekenen. Kleef 
deze cirkel in de dop en voorzie de achterzijde van een sluitspeld. 

 

- Maak de badge op schrinkelpapier en voorzien een gaatje zodat er achteraf een ketting 
mee gemaakt wordt. 

 

-Gebruik bierviltjes om grotere badges te maken. 
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ACTIVITEIT: Groepswerk: klasbel maken 

 
Maak met je klas een klasbel die je echt kan luidden als je iets veranderd wil zien in de 
klas, school, schoolomgeving ... 

 

 
Werkwijze: 
- Zoek een omhulsel dat voldoende klank geeft: vb oude metalen emmer, stenen of 
plastieken bloempot, houten kommetje. Brainstorm over het ontwerp van de bel. Hoe 
groot of hoe klein moet ze eruit zien? Welk geluid vinden jullie aangenaam? 

 
- Als er bovenaan nog geen gat in het omhulsel is, zoek dan samen met de leerlingen uit 
hoe jullie dit kunnen realiseren. 

 
- Bepaal hoe jullie het omhulsel willen versieren: met verf, stift, papier …? Welke 
kleuren passen bij jullie bel? Komt er een tekst op? 

 
- Maak de klepel met touw (gevlochten, macramé, verschillende dunnen gekleurde 
draadjes bij elkaar gebonden, vb. per leerling een draadje?) 

 
- Bevestig aan het touw een dikke houten parel en bevestig het touw aan de bovenkant 
van het omhulsel. 

 

Probeer de bel uit! 
Zet jullie veranderdrang om in een actie! 

 



 

 

  

De worm geraakt 

niet tijdig op school. 

 

Hoe kunnen we dit oplossen? 



 

 

  

Alle dieren moeten 
hetzelfde eten. 

 

Hoe kunnen we dit oplossen? 



 

 

  

Konijn breekt zijn poot 
omdat hij moet vliegen 

terwijl hij liever wil 
rennen en graven. 

 

Hoe kunnen we dit oplossen? 



 

 

  

Enkel vogels krijgen een 
diploma voor zingen. 

 

Hoe kunnen we dit oplossen? 



 

 

  



 

 

 


