
‘Echte’
sprookjes

Deze lesbrief is gemaakt door stichting GetOud. 
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Ontmoeten

Als meisje van vijf is Irma Mastenbroek getuige van de geboorte van haar nichtje. 
Dan weet ze het zeker: ze wil verpleegster worden. 

Pieter Atsma groeit op in Surhuisterveen. Hij groeit op, op de boerderij, in een gezin met 4 jongens. 
Pieter Atsma wilde graag dierenarts worden, maar voor een opleiding was geen geld na de oorlog. 

Door het vele onrecht dat in de oorlog is aangericht, wilde de 79-jarige Annie Eisinga maar één ding: 
rechter worden. Helaas was er voor studie geen geld. 

De 81-jarige Henk Verdaasdonk wilde als kleine jongen naar de zeevaartschool, maar die werd gesloten. 
Uiteindelijk ging hij, nadat hij van school was gestuurd, aan het werk als bakkersknecht.

De 83-jarige Diny Vleeming had het liefst huisarts willen worden. Tot haar 24ste werkt ze in 
de verpleging. Diny trouwt, krijgt kinderen en stopt met werken om voor de kinderen te zorgen.

Rie Castel is 87 jaar en wilde vroeger maar één ding worden en dat was kapster. Rie komt uit een 
gezin waarbij niet gepraat werd over wat men wilde worden, er moest gewoon gewerkt worden.

Piet Schot is 78 jaar en tot aan zijn pensioen ambtenaar. Piet heeft voor zijn gevoel noodgedwongen 
voor de veiligheid gekozen. Als ambtenaar was hij verzekerd van een inkomen waarmee hij zijn gezin 
kon onderhouden. Zijn wens om professioneel dirigent te worden is hierdoor niet doorgegaan. 

Truus Zuurmond (97 jaar) wilde heel graag operazangeres worden. Truus kwam uit een groot gezin 
en er was thuis helaas geen geld voor professionele lessen, maar als amateur heeft ze heel veel 
gezongen in haar leven.

http://www.getoud.nl/index.php/irma-mastenbroek-verpleegster

http://www.getoud.nl/index.php/pieter-atsma

http://www.getoud.nl/index.php/annie-eisinga-rechter

http://www.getoud.nl/index.php/henk-verdaasdonk-kok

http://www.getoud.nl/index.php/diny-vleeming-huisarts

http://www.getoud.nl/index.php/rie-castel-kapster

http://www.getoud.nl/index.php/piet-schot-dirigent

http://www.getoud.nl/index.php/truus-zuurmond-operazangeres

Beroepskeuze

Website met heel veel korte filmpjes waarin een kijkje gegund wordt in allerlei beroepen van deze tijd. 

Ook hier filmpjes van allerlei beroepen waarbij van te voren door middel van een zoekprogramma een keuze 
gemaakt kan worden naar eigen interesse of talenten.

Animaties van heel veel beroepen.

http://vdab.be/beroepen/default.shtml#artistiek 

http://www.beroepeninbeeld.nl/ 

http://www.beroepenplaatjes.nl/ 
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‘Echte’ sprookjes
De lesbrief ‘Echte’ sprookjes is geschikt voor groep 7 en 8 van de basisschool. 

Het doel is jongeren mee te geven dat iedereen, ook hun opa en oma, een levensverhaal hebben. 
Een tweede doel is het bijbrengen van oude gewoontes, taal etc. 

Hulpmiddel: bundel ‘Echte’ sprookjes, gratis op te vragen bij GetOud (via lesbrief@getoud.nl).

De bundel ‘Echte’ sprookjes is opgebouwd uit verschillende thema’s; van geboorte tot afscheid. 
Aan het begin van de les bepaalt de docent een thema of kiest een leerling een thema. Vervolgens 
wordt het sprookje voorgelezen, waarna de docent de moeilijke woorden uitlegt. Hierdoor leren 
de kinderen woorden die niet vaak gebruikt worden, en soms ook woorden die we bijna helemaal 
niet meer gebruiken. Daarna zijn er enkele activiteiten waarbij ze aan de slag gaan met het thema 
‘levensloop’.

Waarom inzicht in de levensloop van ouderen?
Kinderen en jongeren groeien op met kinderverhalen zoals Sneeuwwitje, Doornroosje, Assepoester 
en Hans en Grietje. Het is voor de jeugd ook belangrijk om te zien dat sprookjes zich niet alleen voor-
doen in een land hier ver ver vandaan. Ook hun ouders, grootouders en overgrootouders hebben 
een levensverhaal. Iedereen maakt dingen mee die sprookjesachtig zijn. Sprookjes gaan tenslotte 
over een dappere strijd, met jezelf of met een daadwerkelijke draak, maar aan het eind heeft de 
held zijn angsten overwonnen. 

Over de bundel
De bundel ‘Echte’ sprookjes is gemaakt door stichting GetOud. GetOud werkt aan een positieve(re)  
beeldvorming van 75-plussers, door ludieke en creatieve projecten op te zetten. Een ander doel is 
jongeren en ouderen met elkaar te verbinden. 
In de bundel staan zeven verhalen van ouderen met een voor hun belangrijk thema uit hun leven. De 
ouderen zijn ook afgebeeld in het thema van hun sprookje. Zo staat meneer Habermehl in een oud 
klaslokaal waar de bankjes nog vast zitten met schroeven. In zijn sprookje vertelt hij over zijn tocht 
naar school, en een vaak herhaalde grap die hij uithaalde met deze schoolbanken. 
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Henk Jan  Habermehl 
was een ondeugende 

leerling die grappen 
uithaalde met de 

schoolbanken.
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Inleiding

Vertel als docent een gebeurtenis uit je eigen leven (met behulp van een voorwerp of foto) en begin 
het verhaal met “Er was eens…..”. Laat de leerlingen tijdens het verhaal niet weten dat het over jou 
gaat. Vraag aan het einde van het verhaal of het echt gebeurd zou kunnen zijn en wie dit verhaal 
meegemaakt zou kunnen hebben.

Naar aanleiding van jouw verhaal kan je de leerlingen laten weten dat ieder mens (jezelf, je ouders, je 
opa en oma enz.) zijn levensverhaal heeft. Leg uit dat de les van vandaag over levensverhalen gaat. En 
elk levensverhaal heeft één of meerdere thema’s. 
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Je kan als docent zelf het thema dat je wilt behandelen uit de bundel ‘Echte’ sprookjes kiezen. De
leerlingen kunnen ook kiezen. Dit kan bijvoorbeeld door de thema’s op te schrijven en in een hoge 
hoed stoppen, of de kinderen laten kiezen aan de hand van de foto´s door ze iets op de foto te laten 
leggen die zij het leukste vinden. De thema’s waaruit gekozen kan worden, zijn:

Als het thema gekozen is, kan je samen met de leerlingen een woordspin maken. Zet hiervoor het 
thema midden op het bord en vraag de leerlingen wat zij bij dit onderwerp denken. Maak lijnen naar 
het thema en schrijf hun ideeën erbij. 

Lees hierna het sprookje voor behorende bij het thema. Er zijn in de sprookjes woorden die voor de 
kinderen ‘nieuw’ zijn. Je kunt ervoor kiezen deze tijdens het lezen uit te leggen, of je laat de kinderen 
het woord opschrijven zodat je het nader uit kunt leggen. Bij elk sprookje zijn er enkele woorden uit-
gehaald die uitgelegd worden. 

Henk Borst wist toen 
hij jong was niet wat 
hij wilde worden, hij 

bleef zoeken! 
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Verwerking

Het onderwerp is nu geïntroduceerd. Het is nu aan de docent om te kiezen welke opdracht hij wilt 
uitvoeren met de klas.  Bijgevoegd zijn enkele ideeën. Op deze manier kan er een lessenreeks van 
gemaakt worden met bij elk sprookje een andere opdracht. De opdrachten worden verdeeld over drie 
thema’s: tekenen, taal en geschiedenis. Ook is er een extra opdracht in het teken van toneel, drama.  
De docent kan het desgewenst aan een vak koppelen.

Verwerkingsopdrachten:

Handvaardigheid/tekenen
1) Verdeel de klas in groepjes van 4 á 5 leerlingen. Elk groepje tekent op een krijtbord, groot vel of een 
stuk behang naar eigen fantasie over het sprookje. Hoe ziet een kerk, oude school en begraafplaats er 
bijvoorbeeld uit? Aan het eind van de les laten ze aan elkaar zien wat ze gemaakt hebben.
2) Tekenopdracht, laat elke leerling dit sprookje of een zelf bedacht sprookje uittekenen als een 
stripverhaaltje.
3) Laat elke leerling een tekening maken, schilderen, of een tekening knutselen met verschillende 
kleuren papier over een sprookje. De tekening kan van het sprookje zijn, maar je kunt het ook aan 
opdracht vier koppelen, dan tekenen ze een tekening bij hun eigen sprookje. Deze kun je bij elkaar 
bundelen en zo heeft iedereen zijn eigen versie van een ‘echt’ sprookje. 

Taal
1) De kinderen gaan aan de slag met het schrijven van een eigen sprookje. Hulpmiddel hierbij kan zijn 
om eerst gezamenlijk een woordenspin te maken met ‘sprookjes’ in het midden. Hieromheen komen 
alle associaties met sprookjes. Laat de kinderen weten dat er geen foute sprookjes zijn. 
2) De kinderen mogen een nieuw einde schrijven aan het sprookje of het sprookje verder laten verlo-
pen. Wat verwachten ze dat er hierna gaat gebeuren?
3) Geef de kinderen de foto van een van de sprookjes en laat ze omschrijven wat ze zien in op het dit 
plaatje. Welke kleuren, fi guren. Waar denk je aan bij de foto? Wat vind je van de foto?

Geschiedenis
1) Wat weet jij van je opa en oma? De klas word opgedeeld in 2- en 3-tallen en praat met elkaar over 
hun opa en oma. Wat deden hun voor beroep? Hoe hebben ze elkaar ontmoet? Bespreek ook wat je 
zou willen weten? Wat weten andere kinderen bijvoorbeeld waarvan jij denkt: ‘o, dat zou ik ook willen 
vragen.’ 
Huiswerkopdracht: wat zou jij willen weten van je opa of oma? Vraag het aan je opa, oma, of ouders en 
vertel hier een volgende les kort iets over in het groepje of voor de klas. Wat verbaasde je? Waar zou 
je meer over willen weten? 
2) Laat de kinderen op de computer in tweetallen samenwerken. Ze gaan op zoek naar oude, 
vergeten woorden. Laat ze 10 woorden zoeken. Het kunnen woorden, spreuken of gezegden zijn. 
Met het woord maken ze een zin, om het in context te plaatsen. Bij elke zin zoeken ze een bijpassend 
plaatje. Elk tweetal leest de zin voor aan de klas en laat het bijpassende plaatje zien. Ze leggen ook 
uit wat het woord betekent. 
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3) Docent kan het sprookje koppelen aan de geschiedenis les door bij het sprookje iets te vertellen 
over de geschiedenis omtrent:

Roze wolken: hoe er vroeger werd gedacht als een stel wel getrouwd was maar geen kinderen kreeg. 

Een buitengewone tocht: hoe het vroeger was om naar school te gaan. Dat het niet zo vanzelf-
sprekend was om naar school te gaan en al helemaal niet om verder te studeren. 

Boerenzoon: geschiedenis van het boeren in Nederland en dat kinderen de ambacht van hun vader 
overnamen. 

Zevenmaandskindje: vertellen over de kerk, de controle van andere bewoners. Als je zwanger was 
moest je getrouwd zijn, en de zogenaamde zevenmaandskindjes.  

Van hot naar her: er kan verteld worden over de wederopbouw na de tweede wereldoorlog. Hoeveel 
werk er was, en dat het niet zo was als nu dat je diploma’s had, je leerde het maar want het land moest 
vooruit.

De muzikale bij: dit verhaal kan gekoppeld worden aan muziek. Hoe ging dat vroeger zonder smart-
phones en muziekdragers?

Zwarte raaf: bij dit verhaal kun je koppelen dat er vroeger ook erge ziektes waren waaraan men kon 
overlijden, mede doordat de hygiene en medische zorg nog niet goed genoeg was bijvoorbeeld de 
pest.  

Drama: 
1) Als de kinderen helemaal in het thema zitten kun je ze in groepjes zetten en ze stukjes na laten 
spelen. Eerst warm komen met creatieve toneeloefeningen. Maak een kring, start met het geven van 
een denkbeeldig kado aan één van de leerlingen. Beeld uit of het kado zwaar, licht, groot, klein of 
iets anders is. De leerling maakt het kado open en reageert, bijvoorbeeld: “Ooooh een muis!”. Laat zo 
iedereen een kado geven en ontvangen. Laat ze, nu iedereen opgewarmd is, een sprookje uitspelen.
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Hetty Huveneers van 
Dijken speelde viool in 

het residentieorkest, tot 
ze moest stoppen. 


