JOUW WERELD,
ONZE WERELD!
Vijf lessen over de wereld van morgen
Gebaseerd op het gedachtegoed van Janusz Korczak
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Inleiding

Hoe ziet de wereld van morgen eruit? En die van overmorgen?
Welke positie hebben kinderen daarin? Daar denken
kinderen aan de hand van dit lespakket samen over na.

Het lespakket is als volgt opgebouwd:

Inhoud
De lessen zijn gebaseerd op het gedachtegoed van
de beroemde pedagoog Janusz Korczak (1878 - 1942).
Hij leidde een kindertehuis waarin kinderen zelf
verantwoordelijkheden hadden, net als volwassenen.
Ze namen samen beslissingen, verdeelden de taken en
losten samen hun problemen op. Het is een inspirerend
voorbeeld, waar we ook vandaag nog veel van kunnen
leren.
Dit lespakket is geschikt voor groep 7-8 van de basisschool
en sluit helemaal aan bij de afscheidsmusical ‘Code Rood!’.
In deze musical komt een groep kinderen vast te zitten in
het Museum van de Toekomst. De buitenwereld maakt zich
grote zorgen, maar in het museum nemen de kinderen hun
verantwoordelijkheid. ‘De meeste mensen deugen,’ schrijft
Rutger Bregman in een veel geprezen boek. Dat geldt
zeker ook voor kinderen, zo laat dit verhaal zien.
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Dit lespakket en de musical ‘Code Rood’ zijn het resultaat
van een samenwerking tussen de Janusz Korczak Stichting
en Kwintessens.

In dit lespakket maken kinderen stap voor stap kennis met
het gedachtegoed van Korczak en de betekenis daarvan
voor vandaag.
In les 1 worden de kinderen in gedachten meegenomen
naar een wereld waarin kinderen én volwassenen
verantwoordelijkheden hebben. In les 2 en 3 ontdekken ze
dat Korczak deze wereld echt vormgaf in zijn kindertehuis.
In les 4 vergelijken ze dit met hun eigen leven, om in les
5 na te denken over de toekomst. Dat resulteert in hun
eigen ontwerpen voor het Museum van de Toekomst. Deze
ontwerpen kunnen gebruikt worden als decor voor de
musical.

Jouw wereld, onze wereld!
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Les 1

Jouw wereld, onze wereld

Introductie
In deze les stellen kinderen zich voor hoe het zou zijn als
kinderen vergelijkbare verantwoordelijkheden hadden als
volwassenen. Dat doen ze aan de hand van een verhaal
over een nieuwe stad waarin kinderen een belangrijke rol
spelen. De kinderen verkennen dit verhaal met werkvormen
die ontleend zijn aan de didactiek van het verhalend
ontwerp.
Na de verkenning van het verhaal en thema volgt een
eerste introductie van Janusz Korczak en zijn ideeën.

Geachte regering,
Graag vragen wij uw toestemming voor het stichten
van een nieuwe stad. In deze stad zullen kinderen en
volwassenen samen verantwoordelijk zijn. Dat betekent
dat kinderen stemrecht hebben en deel uitmaken van
de gemeenteraad. Elk bedrijf in de stad zal een directie
hebben van volwassenen en kinderen. Jong en oud zullen
in deze stad taken hebben die moeten worden uitgevoerd.
Zij zullen ook gezamenlijk rechtspreken en bepalen waar
het geld aan moet worden besteed.

Startactiviteit
Alle kinderen gaan staan. U noemt achter elkaar
verschillende onderwerpen. Bij elk onderwerp is de vraag:
Vind jij dat je hier zelf genoeg over te zeggen hebt?
Is je antwoord ja, dan blijf je staan. Is je antwoord nee,
dan ga je zitten. Laat steeds een paar kinderen vertellen
waarom ze blijven staan of gaan zitten. Vraag ook welke
keuzes ze zouden maken als ze meer invloed hadden op
dit thema. Bij elk nieuw onderwerp gaat de hele klas eerst
weer staan.

De stad zal gesticht worden op een groot stuk grond
dat wij bezitten. De indeling van de stad zal worden
vastgesteld door een aparte commissie, die uiteraard
ook uit kinderen en volwassenen bestaat. Mensen die in
de stad willen wonen, kunnen een motivatiebrief sturen
waarin ze uitleggen waarom zij goed passen bij onze stad.
Bedrijven kunnen zich alleen in de stad vestigen als ze een
bedrijfsplan laten zien waarin de positie van kinderen en
volwassenen goed geregeld is.
Met ons plan leveren wij een bijdrage aan het oplossen van
het woningtekort in dit land. Bovendien denken we dat het
hele land veel kan leren van onze nieuwe stad.
Wij vernemen graag uw reactie!

De onderwerpen zijn:
l
l
l
l
l

De kleding die je draagt
Je dagindeling op school en wat je leert
De besteding van je zakgeld
Je eten en drinken
Activiteiten in het weekend

Met vriendelijke groet,
Willem Visioen (43 jaar) & Anna Visioen (11 jaar)

Vertel na deze activiteit dat deze les gaat over de rol die
kinderen kunnen hebben in de samenleving.

p.s.: Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met
Anna Visioen.

Verhaal: Een nieuwe stad
Het gebeurde wel vaker, dat de regering brieven en mails
kreeg van mensen uit het land. Elke week werden er zakken
vol ideeën bezorgd, en vele megabytes aan voorstellen
en wilde plannen. Meestal gingen ze over de standaard
onderwerpen: een nieuwe snelweg, salarisverhoging en
belastingverlaging, kortere werkdagen, je kent het wel.
Maar deze keer was het anders. De steenrijke ondernemer
Willem Visioen en zijn dochter Anna stuurden de regering
een brief op deftig papier, met de tekst:

Jouw wereld, onze wereld!

De brief werd bezorgd bij een ambtenaar in de postkamer.
Die durfde hem niet meteen weg te gooien, zodat hij
terecht kwam bij een hogere ambtenaar. Daarna kwam hij
bij een nog hogere ambtenaar terecht, toen bij een nóg
hogere, vervolgens bij de minister en uiteindelijk bij de
minister-president zelf. Die zat een tijdje te piekeren met de
brief in zijn handen. Wat moest hij hier nou mee?
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Jouw wereld, onze wereld

Activiteiten
De kinderen gaan in groepen aan de slag met verschillende
aspecten van het verhaal:

Groep 4: Verkiezingsprogramma
Als kinderen stemrecht hadden en gekozen konden
worden, wat zou dat dan betekenen voor de
verkiezingsprogramma’s van politieke partijen? Deze groep
bedenkt een verkiezingsprogramma waar ook jonge kiezers
graag op zouden stemmen. In het programma staan tien
punten die zij zouden willen veranderen in hun eigen stad,
het land of de wereld.

Groep 1: De ontwerp-commissie
Willem en Anna Visioen willen een commissie laten bepalen
hoe de stad eruit komt te zien. Stel dat jij in die commissie
zat, welke keuzes zou je dan maken? Een groot zwembad,
of liever een dierentuin? Een ziekenhuis of een gevangenis?
Of toch allebei? Maak samen een plattegrond van jullie
ideale stad.

Groep 5: Een dag in de nieuwe stad
Hoe zou jouw dag eruit zien als je meer invloed, taken en
verantwoordelijkheid had? Deze groep bedenkt van uur
tot uur hoe de dag verloopt als je in de stad van Willem en
Anna Visioen woont. Ze presenteren deze dag in de vorm
van een filmpje / vlog.

Groep 2: Overeenkomsten en verschillen
De minister-president wil weten of de nieuwe stad erg
anders wordt dan bestaande steden. Maakt het veel
verschil als kinderen mede verantwoordelijk zijn? Zullen
ze andere besluiten nemen, zal de stad er anders uit gaan
zien? Dat brengt deze groep in kaart.
Bedenk minstens vijf overeenkomsten en vijf verschillen
tussen de stad van Willem en Anna Visioen en andere
steden. Verwerk ze in een presentatie voor de ministerpresident.

Groep 6: Taakverdeling
Zijn er taken die echt door een volwassene moeten
worden uitgevoerd? En zo ja: welke? Deze groep maakt
een verdeling van taken die beter door kinderen kunnen
worden gedaan, taken die beter door volwassenen kunnen
worden gedaan, taken waarbij het niet uitmaakt en taken
die voor iedereen heel moeilijk zijn.
Ze werken dit uit op een groot papieren tafelkleed. Aan vier
kanten van de tafel worden de taken geschreven voor de
bovengenoemde groepen.

Groep 3: Geschikt / ongeschikt
Willem en Anna Visioen willen mensen gaan selecteren die
passen bij hun stad. Maar hoe doe je dat? Waar let je op?
Deze groep bedenkt drie korte toneelstukjes. In elk
toneelstukje komt iemand ‘solliciteren’ die in de stad wil
gaan wonen. De eerste kandidaat is welkom, de tweede
niet, over de derde is er twijfel.
Bedenk als groep welke vragen er in het gesprek gesteld
worden en welke antwoorden de kandidaten geven. Hoe
kun je zien of iemand geschikt is voor het wonen en werken
in deze nieuwe stad?
De groep mag zelf weten of de kandidaten kinderen of
volwassenen zijn.
De toneelstukjes worden opgevoerd voor de rest van de
klas.

Jouw wereld, onze wereld!

Daarbij kan gedacht worden aan taken als:
l
l
l
l
l
l
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Plannen maken
Een begroting maken
Geld beheren
Mensen aanspreken die zich niet aan de regels houden
Hulp verlenen
Het kunst- en cultuuraanbod
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Jouw wereld, onze wereld

Evaluatie
Evalueer na afloop met de kinderen welke ideeën rondom
deze nieuwe stad aan de orde zijn geweest. Wat denken de
kinderen: Zou zo’n stad echt haalbaar zijn? Zijn er misschien
bepaalde elementen die in hun eigen stad of land kunnen
worden overgenomen?
Introductie Janusz Korczak
Vertel de kinderen dat het idee van een wereld waarin
kinderen meer verantwoordelijkheid hebben niet zomaar
verzonnen is. Van 1878 tot 1942 leefde Janusz Korczak
(geboren als: Henryk Goldszmit). Hij was van mening dat
kinderen een veel volwaardiger plek in de samenleving
moesten hebben. En dat vónd hij niet alleen; hij liet het ook
zien. Onder andere in een kindertehuis waar kinderen het
mede voor het zeggen hadden.
In de komende lessen maken de kinderen kennis met
Janusz Korczak en zijn ideeën. Daarbij zullen ze thema’s en
gedachten tegenkomen die ook naar voren kwamen in het
verhaal en de uitwerking over de nieuwe stad.

Jouw wereld, onze wereld!
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Janusz Korczak in perspectief

Vooraf
Hang enkele dagen vóór deze les printjes op met
uitspraken van Korczak. (Hang ze in de klas en/of in de
gang.) Kinderen zullen ze lezen en er wellicht op reageren.
Misschien vragen ze: Juf, meester, waarom hangt dat hier?
of iets dergelijks. Daar geef je geen formeel antwoord op…
maak de kinderen vooral nieuwsgierig. Misschien ontstaan
er onderlinge discussies; zo niet, dan kun je wel een beetje
prikkelen…

Startactiviteit
Vertel dat de uitspraken op de printjes (zie de omschrijving
hierboven) afkomstig zijn van Janusz Korczak. Hij leefde van
1878 tot 1942.
Vraag: Hoelang is dat geleden? Hoe oud is hij geworden?
Je kunt kort nog enkele reacties op de uitspraken vragen.
Vraag bijvoorbeeld of de kinderen het ermee eens zijn
en waarom. Doe dit niet te uitgebreid, waarschijnlijk zijn
er gedurende de dagen ervoor al de nodige onderlinge
discussies geweest. Op deze manier leggen de kinderen
een relatie tussen hun eigen leven en de hierop volgende
geschiedenis.

De uitspraken zijn:
l

l
l
l
l
l

l

Kinderen zijn ook mensen, we hoeven het niet te
worden, we zijn het al!
Grote mensen zijn niks beter.
Wie zelf niet speelt, begrijpt er niks van.
Het is soms heel vervelend om klein te zijn.
Grote mensen maken toch zeker ook fouten?
Waarom vinden grote mensen het zo moeilijk om toe te
geven dat ze iets niet weten?
Waarom kunnen we niet afwisselend groot en dan weer
klein zijn? Net als zomer en winter….

Verhaal: Het verhaal van Janusz Korczak
In dit verhaal wordt een aantal keer verwezen naar een
activiteit. Die staan hieronder beschreven. Je kunt het
(voor-)lezen onderbreken door het uitvoeren van die
opdrachten. Je kunt er ook voor kiezen om dit na het
verhaal te doen.

Introductie
In deze les maken de kinderen kennis met Janusz Korczak
(1878-1942) en zijn ideeën over de rechten van kinderen.
Dat doen we aan de hand van een verhaal dat samen
gelezen kan worden, of voorgelezen. Het verhaal wordt
onderbroken met enkele korte opdrachten.

Dit is Janusz Korczak toen hij 12 jaar was. Hij werd in 1878
in Warschau (Polen) geboren. Hij heette niet echt Janusz
Korczak: het was zijn pseudoniem, zijn schuilnaam. Eigenlijk

Jouw wereld, onze wereld!
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Janusz Korczak in perspectief

heette hij Henryk Goldschmidt. Maar ja, als je in die tijd zo’n
typisch Joodse naam had in Polen, werd je gediscrimineerd:
‘Hé rare jood, je stinkt…’ Of je werd gepest. Dus verzon hij
een heel gewone Poolse naam toen hij meedeed met een
opstelwedstrijd. Janusz betekent gewoon Jan. Hij werd
geboren in een nogal rijk deftig gezin en opgevoed als
een heel net jongetje. Zijn ouders hadden liever niet dat hij
met arme straatkinderen speelde. Zijn moeder zei: ‘Met die
kinderen moet je niet spelen, dat is niet ons soort mensen.’
Daarmee discrimineerde ze zelf dus ook.

Toen nam Korczak een besluit: ‘Ik ga een weeshuis stichten,
waar kinderen een fijn leven kunnen hebben, waar zij
rechten hebben, waar ze met respect worden behandeld
en zichzelf mogen zijn!’ En dat lukte: In 1912 opende hij een
mooi gebouw met de naam ‘Dom Sierot’, dat betekent ‘Huis
van de Wezen’. Later kwam er nog een tweede weeshuis
bij: ‘Nash Dom’, dat betekent ‘Ons Huis’.
Hij gaf kinderen veel vrijheid en rechten, maar dat ging
niet zomaar. Soms liep het helemaal uit de hand, want de
kinderen die op straat hadden geleefd, hadden geleerd
om te overleven door te stelen en te vechten. Maar samen
maakten zij regels en afspraken. Het bijzondere was
dat ieder kind een vaste taak kreeg: bijv. werken in de
tuin, het plein onderhouden, meewerken in de wasserij,
in de keuken, zorgen dat de meubels schoon werden
gemaakt, kleding repareren, zorg voor de boeken, de
muziekinstrumenten enz.

Toen Janusz twaalf jaar was, stierf zijn vader. Er was ineens
veel minder geld, het gezin werd arm. Janusz ging al vroeg
allerlei werk doen om geld te verdienen, maar hij wilde
ook dokter worden en daarom ging hij studeren. Toen hij
eenmaal kinderarts was, behandelde hij arme kinderen vaak
gratis en rijke ouders liet hij rustig twee of drie keer teveel
betalen, dan kon hij daarmee die arme kinderen helpen.
Hij organiseerde ook vakantiekampen voor de allerarmste
kinderen in Warschau.

Opdracht 1: In gesprek over kinderarbeid
Zie de omschrijving op pagina 9.

Door de armoede, maar ook door verschillende oorlogen,
waren er in die tijd veel weeskinderen die aan hun lot
werden overgelaten. Die zwierven op straat. Soms werden
ze opgevangen in een weeshuis, maar dit was vaak meer
een soort gevangenis.

In het weeshuis moest het veilig en fijn zijn voor iedereen.
Daar moesten alle kinderen hun best voor doen. Oudere
kinderen werden ook ‘mentor’ van jongere kinderen: Ze
maakten hen wegwijs en beschermden hen een beetje.
Naast Korczak waren er maar een paar andere volwassenen
als leiding. Bijvoorbeeld Stefa, een soort moeder die heel
veel met en voor de kinderen regelde. Als je Korczak
vroeg naar zijn medewerkers zei hij: ‘Ieder kind is ook mijn
medewerker.’
Het werd een bijzonder fijne sfeer in dat weeshuis en de
aardige dokter, Janusz Korczak, liep er gewoon tussen
de kinderen rond in oude kleren. Hij hield ervan mee te
doen met huishoudelijk werk. Het gebeurde nogal eens
dat bezoekers hem voor de schoonmaker of zo aanzagen.
Hij gedroeg zich helemaal niet als een deftige directeur
achter zijn bureau. Twee dingen kon hij erg goed. Altijd
weer nieuwe spelletjes bedenken en prachtige, zelf
bedachte verhalen vertellen. Die vertelde hij vaak ’s avonds,
op de slaapzaal. Van de kinderen moest hij er soms
iets aan veranderen. Zo ontstonden zijn kinderboeken.

Jouw wereld, onze wereld!
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Janusz Korczak in perspectief

Verschillende daarvan, zoals Koning Matthijsje en Kajtus de
Tovenaar, zijn in het Nederlands vertaald.

je moest het repareren! Dit noemen ze ‘herstelrecht’ dat
sommige rechters nu ook nog wel eens toepassen.

Met de kinderen ging hij ook een krant maken, eerst
voor het weeshuis zelf, maar later werd die zelfs officieel
uitgegeven. En de kinderen kregen daar geld voor. ‘Als
kinderen iets maken of schrijven is dat net zo belangrijk als
van volwassenen, dus dan verdienen ze ook salaris,’ zei hij.
Er was een kinderraad, waar iedere week de belangrijkste
dingen van het weeshuis werden besproken en kinderen
konden mee beslissen.

Opdracht 2: In de kinderrechtbank
Zie de omschrijving op bladzijde 9.

In 1939 werd Polen bezet door Nazi-Duitsland. Alle Joodse
inwoners van Warschau moesten in het ghetto gaan wonen,
een klein ommuurd gebied in de stad. Ook Korczak moest
met tweehonderd kinderen in een oud gebouw in het
ghetto gaan wonen. Hij moest samen met zijn belangrijkste
medewerkster, Stefa Wilczynska, hard werken om te
zorgen dat de kinderen nog eten en kleren hadden. Het
was bijna een soort openlucht-gevangenis. Alles werd hen
afgepakt en ze mochten bijna niets meer. Waarom eigenlijk?
Iedereen heeft toch dezelfde rechten?
Korczak zorgde met veel moeite dat de kinderen iedere
dag voldoende te eten kregen, dat er medicijnen waren
als ze ziek werden, dat ze les kregen en ook samen
nog konden spelen. Hij organiseerde poppenkast,
toneelstukken en musicals met de kinderen en nodigde dan
andere mensen van het ghetto uit als publiek.

Janusz Korczak speelt mee in het orkestje. Hij was niet zo muzikaal,
daarom mocht hij op een kazoo meespelen.

Er waren ook bijzondere feestdagen in het weeshuis. Zo
hoefde je bijvoorbeeld op 21 december, de kortste dag
van het jaar, niet uit bed te komen. En op 21 juni, de langste
dag van het jaar, hoefde je juist niet naar bed te gaan. Er
was een Dag van de Smeerpoets, dan hoefde je je niet te
wassen. Maar ook een speciale dag voor de doden: de
kinderen waren wees en maakten die dag iets speciaals
voor hun overleden vader of moeder. Ze deden ook heel
veel aan muziek en theater.
Maar het meest bijzondere was misschien wel dat er een
kinderrechtbank kwam waar kinderen hun recht konden
halen als zij vonden dat ze niet goed behandeld waren, of
als er ruzie was. Ook volwassenen konden berecht worden:
Korczak moest zelf drie keer voor het gerecht verschijnen.
De ‘straf’ was meestal dat je het weer goed moest maken
en dat je moest beloven het nooit meer te doen. Maar als
je bijvoorbeeld iets van iemand anders kapot had gemaakt,
moest je ook zorgen dat diegene een nieuwe kreeg of

Jouw wereld, onze wereld!

Uiteindelijk is het heel droevig met hen afgelopen. De
Duitsers hebben alle tweehonderd kinderen met Janusz
Korczak en andere medewerkers weggevoerd naar
Treblinka, een concentratiekamp. Daar zijn ze vermoord.
Janusz Korczak is vrijwillig bij de kinderen gebleven en met
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Opdrachten

hen meegegaan. Want als hij gewild had, had hij met hulp
van belangrijke vrienden stiekem kunnen ontsnappen. Maar
ook toen wilde hij zijn kinderen niet in de steek laten.

1: In gesprek over kinderarbeid
Kinderarbeid is verboden! Toch liet Korczak kinderen veel
werken in het weeshuis. Hoe vind je dat?
Welk werk moet jij thuis doen, of op school? Word je
daarvoor beloond/betaald?
Maak een lijstje van het werk dat je doet. Maak groepjes
van vier en deel jullie lijstjes met elkaar. Wat valt op?
Wanneer is iets nou eigenlijk kinderarbeid?

Ze hebben hem vermoord, maar zijn ideeën zijn
springlevend. Hij is nog steeds een belangrijk voorbeeld; hij
leerde ons hoe je kinderen beter kunt begrijpen en hoe je
ze kunt helpen en blij maken, zelfs als ze verdriet hebben.
Het belangrijkste van Janusz Korczak is misschien wel zijn
ontdekking dat kinderen heel veel voor elkaar en voor
grote mensen kunnen doen. En dat zij al op jonge leeftijd
mogen ontdekken dat ieder kind rechten heeft.

2: In de kinderrechtbank
Maak groepjes van vier. En bespreek het volgende:
Stel dat er in jullie klas een kinderrechtbank zou zijn.
Wat zouden jullie dan voor de rechtbank willen brengen?

Daarom noemen ze Korczak ook wel eens: de Vader van de
Rechten van het Kind!

Opdracht 3: Verzin een pseudoniem
Zie de omschrijving hiernaast.

En als jullie de rechters zouden zijn, wat zou je dan
beslissen?

3: Verzin een pseudoniem
Janusz Korczak is een pseudoniem, een ‘schuilnaam’.
Zijn echte naam was Henryk Goldschmidt. Er zijn wel meer
schrijvers die een pseudoniem gebruiken bij het uitgeven
van hun boek.
Verzin voor jezelf een goede schuilnaam. Maak daarna
een mooi naamkaartje met jouw nieuwe naam! Je mag het
versieren of er een ‘getekende foto’ van jezelf bij maken.
Je kunt eventueel ook een nieuw naamkaartje maken voor
Janusz Korczak.

Evaluatie
Vraag de kinderen woorden te noemen die zijn blijven
hangen na alles wat ze hebben gehoord en gedaan.
Schrijf die woorden op.

Jouw wereld, onze wereld!
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Een dag in het leven van het weeshuis

Introductie
In deze les maken kinderen zich een voorstelling van
hoe het was om als kind in het weeshuis te leven. Eerst
wordt onderstaand verhaal (voor)gelezen en kunt u als
leerkracht nog wat extra informatie geven. Daarna wordt
in verschillende groepen een opdracht uitgevoerd waarbij
kinderen zich nog verder inleven in de wereld van de
kinderen in het weeshuis.

Als iedereen klaar is wordt alles snel opgeruimd. Itzchak
pakt zijn jas en tas en loopt naar de uitgang; daar krijgt
hij van Stefa een stapeltje boterhammen voor tussen de
middag op school. Je mag altijd zelf zeggen hoeveel je
er wilt. Als je er maar één lust vandaag, dan is dat ook
goed. De school staat een eind verder, die hoort niet bij
het weeshuis; en dat kun je wel merken ook! Soms zitten
er leraren die niks van kinderen snappen. Ze geven straf
enzo, en soms slaan ze zelfs. Korzcak is wel eens naar de
school geweest om te vertellen dat slaan en straffen niks
helpt. Je moet kinderen respecteren! Daar heeft Korczak
een mooi boek over geschreven: ‘Als ik weer klein ben.’
Daarin vertelt hij heel mooi hoe je je voelt als kind als je
niet serieus wordt genomen op school.

Verhaal: Een dag in het weeshuis van Korczak
Om zes uur is iedereen wakker in de grote slaapzaal.
Itzchak geeuwt en springt uit zijn bed. Hij loopt met zijn
stukje zeep en handdoek naar de wasbak met twintig
kranen. Brrr, koud water, wel lekker fris… Het is een drukte
van jewelste, de grote jongens dringen voor, maar iedereen
komt aan de beurt. Dan snel terug naar de slaapzaal, je
kleren aan en alles opruimen: je kastje, je bed, de tas met
boeken voor school.

Na schooltijd krijg je eerst altijd wat te drinken in het
weeshuis en daarna moet je aan het werk. Natuurlijk je
huiswerk voor school, maar daarnaast heeft iedereen een
taak in het weeshuis. Itzchak moet iedere dag zorgen dat
de piano afgestoft wordt en hij moet ervoor zorgen dat de
schilderijen in het weeshuis goed hangen. Als er iets kapot
is, moet hij ervoor zorgen dat het weer gemaakt wordt.
En…. hij mag zelf ook een schilderij maken. Op een dag zei
Korczak: ‘Itzchak, ik heb gezien dat jij goed kan tekenen.’
Itzchak kreeg van Stefa een tekenschrift en kleurpotloden.
Nu gaat hij bijna iedere dag een uurtje tekenen. Hij heeft al
twee schilderijen gemaakt voor in de eetzaal.

Twee grote jongens inspecteren alles, en als het goed
is mag je naar beneden naar de eetzaal. ‘Ho ho… niet
van de leuning glijden: streng verboden!’ Korczak staat
glimlachend bij de trap en geeft iedereen een hand of een
aai over z’n bol. De tafels staan allemaal al klaar met brood
en een beker drinken. Dat heeft de keukenploeg gedaan,
samen met Stefa. Als iedereen er is, wordt het even stil
om te bidden en dan… eten! Korczak zit gewoon tussen
de kinderen en eet ook een boterham; hij helpt de kleine
kinderen. ‘Hé, vind jij die jam niet lekker? Nou weet je wat,
jij een hapje en ik ook ééntje.’

Er zijn kinderen die tuinman zijn, kinderen die de
bibliotheek bijhouden, die in de keuken werken, die de
vloer moeten schrobben enzovoort. Het leuke is dat
Korczak zelf ook zo nu en dan de vloer schrobt samen met
de kinderen. En natuurlijk wordt er ook veel gespeeld.

De grote eetzaal in Dom Sierot

Jouw wereld, onze wereld!
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Vandaag is het ‘Rechtbankdag’. De kinderen die een
klacht voor de rechtbank willen brengen hebben hun zaak
opgeschreven; het is beoordeeld door de rechters van
deze week. Iedereen kan rechter worden of advocaat, als
je zelf niet te vaak ‘gedaagd’ bent. In de grote zaal is een
tafel waar de rechters achter zitten. Vandaag heeft Esther
een klacht ingediend tegen Slomon en Mischa; die trekken
steeds aan haar vlechten. Dat vindt ze heel vervelend,
maar het ergste is dat zij haar mooie haarspeld ook kapot
hebben gemaakt. Nadat Esther haar verhaal heeft gedaan
mogen de jongens ook hun kant van het verhaal vertellen,
maar ze zeggen alleen maar dat ze Esther eigenlijk een
leuk meisje vinden met haar vlechten. De rechter oordeelt
dat ze extra moeten werken om geld te geven aan Esther,
zodat zij een nieuwe speld kan kopen. Oei… dat hadden ze
niet verwacht. Ze zeggen dat het hen spijt. Esther vergeeft
hen als ze zorgen voor een nieuwe speld… Ze mogen er
ook zelf eentje maken van hout.

De keukenploeg heeft het eten klaar en de eetzaal is
opgeruimd. Voor het eten moet iedereen langs de tafel
van Korczak en Sara, een van de begeleidsters. Dan krijg
je een lepeltje vieze levertraan… ‘Vind je het vies?’ vraagt
Korczak. ‘Kijk, zo moet je dat doen!’ Hij slikt het heel vlug
naar binnen en neemt dan een lekker stukje brood met
zout. ‘En nu lekker eten, dan ben je die rare smaak zo kwijt!’
Na het eten gaan eerst de kleintjes naar bed, maar voor
het zover is vertelt Korczak nog zijn verhaal over Koning
Matthijsje. Dat is een jongen van 11 jaar die koning is
geworden en nu alles mag beslissen in het land. Dat valt
nog niet mee! Iedere avond vertelt Korczak weer en de
kinderen fantaseren en vragen van alles. Korczak heeft
beloofd dat hij er een boek van gaat maken als het verhaal
klaar is.
Korczak loopt altijd even langs alle bedden en kijkt of het
goed gaat met iedereen. Als de meeste kinderen naar
bed zijn, mogen de oudste kinderen nog even samen met
Korczak, Stefa en de andere begeleiders op blijven. Dan
praten ze over de dag, wat er goed ging of juist niet. En
dan maken ze plannen. Itzchak is nu 14 en mag daar ook bij
zijn. Hij voelt zich groot, maar is ook een beetje bang: over
een jaar is hij 15 en dan moet hij het weeshuis verlaten…
en dan?

Opdrachten
Kopieer de volgende opdrachtkaarten. Verdeel de klas in
vier groepen en laat elke groep een van de kaarten kiezen.
Elke groep voert de beschreven activiteit uit en filmt deze.
Bekijk de films met de klas en bespreek ze.

Er is vandaag nog een zaak: tegen Korczak! Hij is stiekem,
toen de kinderen naar bed waren, van de trapleuning
gegleden. Mirjam en Monica hebben het gezien, want zij
moesten hun tanden toen nog poetsen. Ja, wat nu? Met
een rood hoofd zegt Korczak: ‘Ik vond het zo leuk, maar
echt waar, het spijt me, jullie mogen ook niet glijden, dus
ik ook niet, ik zal het nooit meer doen, ook niet in het
geheim….’ Iedereen vergeeft hem, maar hij moet voor straf
de trap en de leuning een week lang schoonhouden.

Jouw wereld, onze wereld!

U kunt op een ander moment dezelfde groepen een andere
opdrachtkaart geven.
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Opdrachtkaart 1

Opdrachtkaart 2

Interview met een wees

Gevalletje Kinderrechtbank

Maak een film van een interview over:
‘Een dag in het weeshuis van Korczak’.

In het weeshuis konden kinderen met hun klachten naar de
rechtbank. Ook jullie mogen dat doen:

Wijs in jullie groepje iemand aan die het interview filmt.
Iemand anders is interviewer. De overige groepsleden
spelen kinderen uit het weeshuis.

1.

l

l

l

Interviewer: Bedenk welke vragen je wilt gaan stellen
en deel ze vooraf met de kinderen die geïnterviewd
worden, zodat zij zich kunnen voorbereiden.
Cameraman / -vrouw: Bedenk waarmee je kunt filmen
(telefoon of camera). Tover de ruimte om tot een goede
filmsetting. Denk na over de plek waar de interviewer
en de geïnterviewden zitten. Bedenk waar je zelf gaat
staan. Bedenk ook een pakkend intro en spreek dit zelf
in: ‘We zijn hier vandaag bij…’
Kinderen: Geef het personage vorm en leef je in.
Gebruik hierbij de volgende vragen:

Verzin samen een situatie die je voor het gerecht wilt
brengen. (Het mag over het weeshuis gaan, maar je
kunt ook een situatie uit je eigen omgeving kiezen.)

2. Verdeel de rollen: drie rechters, één of enkele
verdachten, de inbrenger van de klacht, een advocaat
van de verdachte, de bediende die ervoor zorgt dat
alles goed verloopt.

1.

Hoe heet je en hoe kom je hier terecht?
(een paar namen van kinderen die daar echt
hebben geleefd: Shlomon, Itzchak, Esther, Reizele,
Mosje, David, Mirjam, Judith, Sara)
2. Hoe ziet een dag in het weeshuis er voor jou uit?
3. Wat zijn jouw antwoorden op de vragen van de
interviewer?
4. Wat vind je belangrijk dat de kijkers te weten
komen?

3.

Bespreek eerst goed met elkaar welke vragen er
gesteld worden, argumenten en tegenargumenten
van de advocaat en de verdachte. Probeer er voor
te zorgen dat er spijt wordt betuigd; daarna de
‘herstelstraf’ + vergeving.

4.

Neem de zitting op; zorg dat het niet langer duurt dan
max. 10 minuten

Alternatief
Wat zijn situaties of incidenten op je eigen school waar
jullie niet tevreden over zijn? Schrijf de klachten op.
Kies samen één van deze dingen uit en breng het de
rechtbank in!

Neem het interview op. Deel en bespreek het met de klas!

Alternatief
Hebben jullie een ander idee om ‘een dag in het
weeshuis van Korczak’ te laten zien? Leuk! Werk jullie
idee uit en verras je klasgenoten!

Jouw wereld, onze wereld!
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Opdrachtkaart 3

Opdrachtkaart 4

Ontdek je talenten plekje

Een typisch dagje in het leven van
Korczak

In het weeshuis was aandacht voor de talenten van
kinderen. Hoeveel aandacht is er voor jouw talent?

Jullie mogen een stukje voor de schoolkrant schrijven over
het leven van Korczak. En waar kan je die informatie nou
beter vandaan halen dan bij Korczak zelf! Jullie meester
of juf speelt Korczak en jullie gaan hem (haar) interviewen.
Twee van jullie helpen de leerkracht. Zij zijn ‘souffleurs’: Ze
kunnen het antwoord zachtjes voorzeggen als de leerkracht
het niet weet.

1.

Schrijf jullie namen onder elkaar op een groot vel
papier, met voldoende schrijfruimte ertussen.
2. Het papier gaat de groep rond. Iedereen schrijft van
degene naast zich op wat zijn of haar talenten zijn.
Omschrijf ook hoe je die talenten herkent. De andere
groepsleden mogen helpen en meedenken; degene
over wie het gaat, zegt nog even niets.
3. Is iedereen geweest? Neem even de tijd om te bekijken
wat je opgeschreven hebt. Vertel wat je ervan vindt dat
deze talenten van jou genoemd zijn en of je zelf nog
aanvullingen hebt.
4. Bedenk samen een manier om in school aandacht te
hebben voor talenten.
5. Presenteer je plan en film het.

1.

Leraar en souffleurs: Zorg ervoor dat je zo goed
mogelijk op de hoogte bent van Korczak.
2. Interviewers: Bereid de vragen voor die je wilt stellen.
3. Filmer: Bedenk hoe je het interview in beeld brengt.
4. Bekijk de opname terug en schrijf samen het stukje
voor de schoolkrant.
5. Laat de opname aan de klas zien, lees het stukje voor
de schoolkrant voor en bespreek het na.

Alternatief
Ook Korczak en Stefa werden weleens ter
verantwoording geroepen voor de kinderrechtbank. Stel
je voor dat je jouw leraar ‘voor de rechter daagt’, welke
zaak zouden jullie dan inbrengen? Bedenk het samen
en bereid het voor. Ga hiermee in gesprek met je leraar.
Bedenk daarbij het volgende:

Alternatief
Bedenk welke talenten er nodig zijn op school en in de
klas. Op welke manier kunnen jullie, met die talenten,
bijdragen aan een school waar het veilig is en de dingen
goed verlopen? Maak een plan, presenteer en film het.

l

l

l

Jouw wereld, onze wereld!
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Het is van belang dat alle partijen hun zegje
kunnen doen.
Het gaat niet om een straf of veroordeling. Als de
dader spijt heeft, dan wordt het hem of haar altijd
vergeven. Maar…. Als er schade is, moet hij of zij
er wel voor zorgen dat het hersteld wordt!
Het gaat erom dat je samen weer verder kunt
gaan.
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Evaluatie
Bespreek de filmpjes die gemaakt zijn. Bespreek hoe de
samenwerking verliep. Waren er problemen? Hoe denk je
dat dit in het weeshuis van Korczak opgelost werd?

Er was veel aandacht voor vaste routines en rituelen.
Vieringen op feestdagen en de wekelijkse sjabbath werden
met zorg gevierd.
Voor meer informatie:

Verdere achtergrondinformatie voor de docent
In het weeshuis Dom Sierot zaten gemiddeld 100 à 125
kinderen, voornamelijk Joodse weeskinderen, maar ook
andere kinderen werden niet geweigerd. In de periode van
het ghetto zaten er ruim 200 uitsluitend joodse kinderen.

l Website van de Janusz Korczak Stichting Nederland:
http://korczak.nl
l J. Korczak (redactie R. Görtzen), De republiek der
kinderen, UITG. SWP 2012
l Er is op Youtube een interview te vinden met Itzchak
Belfer, die als kind in het weeshuis van Korczak is
opgegroeid: The last Korczak Boy.
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=jq_WUJ5oWjo
l Op de website van de Canadese Korczakstichting
zijn veel foto’s te vinden uit het weeshuis:
https://www.januszkorczak.ca

Er was een heldere structuur in het weeshuis: vaste tijden
om op te staan, te eten, naar school te gaan, te werken
en vrije tijd te hebben. Kinderen konden hun vragen en
ideeën kwijt in een brievenbus, op een prikbord, er was
een boekenrek waar je boeken mocht lenen, er was een
winkeltje waar je gratis of tegen kleine vergoeding een
potlood, schrift, stukje lekkere zeep, een knoop e.d. kon
kopen, er was een vitrine met gevonden voorwerpen, vast
ophangplekken voor alle materialen etc.
Er was een kinderparlement waar in overleg met kinderen
besluiten werden genomen over het weeshuis. Het
meest bijzondere was de kinderrechtbank, bedoeld om
kinderen de mogelijkheid te geven voor hun recht op te
komen. Maatregelen en straffen dienden gericht te zijn
op herstel van aangerichte schade; na berouw volgde
altijd vergeving! Er was een eigen krant, verzorgd door
de kinderen, en een postbus waarin kinderen hun vragen
kwijt konden. Korczak zorgde er trouw voor dat elke vraag
persoonlijk werd beantwoord. Oudere kinderen hadden
een grotere verantwoordelijkheid en hadden een of meer
jonge kinderen onder hun hoede; ze waren mentor en
werden ook op het matje geroepen als hun ‘pupil’ iets had
gedaan wat niet deugde. Kinderen werden door Korczak
regelmatig op hun gezondheid gecontroleerd; zowel hun
medische gegevens als allerlei gedragsaspecten werden
door hem nauwkeurig bijgehouden. Zo had hij bijvoorbeeld
een grafiek over het aantal vechtpartijen; dan daagde hij
de vechtersbaas uit om de score op de grafiek te laten
dalen. Hij ging daar ook weddenschappen over aan.
Kinderen kregen als beloning een kaart van Korczak met
een persoonlijke boodschap. Soms kreeg je ook een leeg
luciferdoosje met een kleine boodschap of een plaatje.

Jouw wereld, onze wereld!
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Jouwdag
Een
wereld,
in hetonze
leven
wereld
van het weeshuis

Slaapzaal van de meisjes

Het kleding-atelier. Oudere meisjes (soms ook jongens) leerden kleren
maken en repareren.

Itzchak Belfer heeft de Holocaust overleefd en is later een beroemd
schilder en beeldhouwer geworden. Hier zie je een beeld en een
schilderij dat hij gemaakt heeft: ‘Korczak en de kinderen’

(Kijk ook op: https://itzchakbelfer.com)

Een groepje kinderen tijdens het vakantiekamp

Jouw wereld, onze wereld!
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Introductie
De ideeën van Korczak zijn ook vandaag nog vernieuwend
en kunnen inspireren om anders naar kinderen en
onderwijs te kijken. Deze les gaan de kinderen nadenken
over hoe de ideeën van Korczak in deze tijd toegepast
kunnen worden.
Startactiviteit
Staan of zitten?
Weten de kinderen nog met welke activiteit ze deze
lessenserie begonnen zijn? Vandaag gaan we die weer
doen en staan we iets langer bij de antwoorden stil.
Alle kinderen gaan staan. U noemt verschillende
onderwerpen. Bij elk onderwerp is de vraag: Vind jij dat je
hier zelf genoeg over te zeggen hebt?
Is je antwoord ja, dan blijf je staan. Is je antwoord nee,
dan ga je zitten. Laat steeds een paar kinderen vertellen
waarom ze blijven staan of gaan zitten. Vraag ook welke
keuzes ze zouden maken als ze meer invloed hadden op
dit thema. Bij elk nieuw onderwerp gaat de hele klas eerst
weer staan.
De onderwerpen zijn:
l
l
l
l
l

De kleding die je draagt
Je dagindeling op school en wat je leert
De besteding van je zakgeld
Je eten en drinken
Activiteiten in het weekend

Van spetterende kinderen, zwemmend in bad
totdat haar moeder de koningin haar in de smiezen had.
‘Och help’, riep de koningin dan luid.
‘Pas op, och nee, kijk uit!
Straks stort je naar beneden
en breek je beide benen.
Straks neemt een vreemde vogel je mee,
pas op, kijk uit, och nee!’

Verhaal: De dochter van de koning
Lees dit verhaal aan de kinderen voor. Koppel ze daarna
aan wat Korczak gezegd heeft over de rechten van het kind
(zie activiteit 1).

Moeder de koningin hield graag de risico’s zo klein als ze kon,
dus verbood ze haar dochter de toegang tot elk dak, tuin of
balkon.
Ze zei: ‘Buiten zijn is toch totaal overbodig,
een goede opleiding; alleen dat heb je nodig.
Jij wordt de beste koningin van ‘t land
na je vaders troonafstand.’

Ken je het verhaal van de dochter van de koning?
Ze groeide op tussen de muren van haar koninklijke
woning.
Nooit had ze een speeltuin of skatebaan gezien,
ja, heel in de verte vanuit haar koninklijk raampje misschien.
Dan zette ze een kruk op een tafel en klom, met gemak,
door dat raampje naar het koninklijke dak.
Soms deed ze dan haar ogen dicht
en zag een heerlijk vergezicht.

Jouw wereld, onze wereld!
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Activiteiten

Zo vulden de dagen van de dochter zich rap
met koninklijke lessen, zonder insta of whatsapp.
Bij alles wat ze onder ogen zag
werd eerst heel goed nagedacht
of het bij zou dragen
aan haar toekomstige regeringsdagen.

1: Korczak en de kinderrechten
Korczak is de eerste die het heeft over kinderrechten.
Zet drie principes van Korczak op het digibord:

Toen dochterlief eens betrapt werd op het lezen van de
Donald Duck
scheurde haar moeder het blad, zonder pardon, stuk.
Toen ze eens beneden kwam in haar lievelingsjurk met
frambozen
heeft haar moeder, per direct, een andere jurk gekozen.
Toen ze heel hard lachte om een tekenfilm op teevee
nam haar moeder, o jawel, de afstandsbediening mee.

1. Jij mag zijn zoals je bent.
2. Jij mag elke dag genieten van je leven
3. Jij mag risico’s nemen.
Bespreek deze principes met de kinderen. Gebruik hierbij
de volgende uitleg:
1.

En als je wil weten hoe het nu met dit meisje is gesteld?
Nou, ik kan vertellen, ze is voor veel mensen een held!
Want op een dag is ze opgestaan,
heeft ze haar bikini aan gedaan,
de koninklijke deur achter zich dicht gedaan
en ze is naar het zwembad gegaan,
terwijl ze riep: ‘Ruim baan, ik kom eraan!’

Kinderen hebben het recht om te zijn zoals ze zijn.
Anderen mogen niet iets van jou maken dat je niet
bent. Daarom moet je zelf dingen kunnen ervaren en
beleven, je eigen activiteiten kunnen kiezen, en in je
eigen tempo dingen kunnen doen.

2. Kinderen hebben het recht op de dag van vandaag.
Je hoeft niet alleen te leren voor later; het is ook de
bedoeling dat je je nu goed voelt, dat je plezier kunt
maken en een waardevol leven leidt.

Natuurlijk kwam haar moeder woedend naar het bad
al roepend: ‘Kom eruit, ik heb het helemaal gehad!’
Maar dochterlief had een ander plan;
ze sprong zo hoog ze kan
en maakte een bommetje met spetters torenhoog
zelfs haar moeder hield het niet meer droog

3.

Kinderen hebben het recht om voluit te kunnen leven.
Je mag leren zelf risico’s in te schatten en keuzes
te maken over welke risico’s je wilt nemen. Je moet
kunnen spelen en ontdekken, daarbij zul je soms ook
vallen en pijn voelen.

De rechten van de dochter van de koning
Vergelijk met de kinderen deze rechten met het verhaal
over de dochter van de koning.
Op welke manier worden deze rechten ‘geschonden’ in het
verhaal?

En word jij ook weleens moe van dat gedoe?
Ga dan naar het zwembad toe.
Denk dan even niet aan later,
maar maak een bommetje in het water!

Verantwoordelijkheid
Vertel dat bij rechten ook verantwoordelijkheden horen. Dat
betekent dat je de gevolgen van je keuzes kunt overzien en
ze ook voor je rekening neemt.

Jouw wereld, onze wereld!

17

© Kwintessens

Les 4

Korczak voor vandaag

3: Schrijf een manifest
Bij opdracht 2 hebben de kinderen nagedacht waar ze
meer zeggenschap over zouden willen hebben. Hier gaan
ze in deze opdracht een manifest over schrijven.
Verdeel de klas in groepjes van vier. Vertel dat elke groep
een eigen manifest mag schrijven. In een manifest staat wie
jullie zijn, wat jullie drijft en wat jullie standpunten en doelen
zijn.
Naast het maken van dit manifest bedenkt elke groep een
eigen manier om deze te presenteren. Uit alle presentaties
wordt gekozen welk manifest door de hele klas gesteund
wordt.

In het woord verantwoordelijkheid zit het woord antwoord.
Je zou verantwoordelijkheid dan ook kunnen uitleggen als:
dat jij antwoord kan geven op de vraag waarom je iets doet
op een bepaalde manier.
Hoe zit dat bij de dochter van de koningin? Ontwikkelt zij
verantwoordelijkheidsgevoel? Hoe komt dat?
Denk ook eens terug aan de verhalen die je gehoord en
gelezen hebt over het leven in het weeshuis van Korczak.
Welke voorbeelden schieten je te binnen waarbij goed te
zien is dat Korczak deze principes had?
Januzs Korczak heeft een soortgelijke jeugd gehad als
de dochter uit het gedicht. Hij kwam uit een net en rijk
gezin. Zo wilden zijn ouders liever niet dat hij met andere
kinderen op straat speelde. Misschien dat deze jeugd hem
tot iemand gemaakt heeft die deze principes zo belangrijk
vond.

Evaluatie
Bekijk samen het gekozen manifest. Bedenk waar dit zou
moeten hangen en wie in en buiten school moeten weten
van dit manifest. Hoe voelt het om op deze maner gezien
en gehoord te worden?

2: Waar wil je meer invloed op hebben?
We zijn deze les begonnen met nadenken over de
volgende onderwerpen:
l De kleding die je draagt
l Je dagindeling op school en wat je leert
l De besteding van je zakgeld
l Je eten en drinken
l Activiteiten in het weekend
Bespreek nu samen bij welk van deze onderwerpen je
meer keuze zou willen hebben. Kies er samen één uit en
praat hierover door:
l
l
l
l

Wat zou je precies willen?
Wat heb je daarvoor nodig?
Wie heb je daarvoor nodig?
Wat moet je daarvoor doen?

Jouw wereld, onze wereld!
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Introductie
Met deze les ronden we de lessenserie over Korczak af. De
kinderen doen dit door de opgedane kennis te gebruiken
bij het ontwerpen en maken van het decor van de musical.
Start
In les 1 hoorden de kinderen een verhaal over een
nieuwe stad, waar kinderen samen met volwassenen
verantwoordelijk waren. Vertel nu: Stel dat die stad er
daadwerkelijk komt, dan komt er vast ook een museum.
Maar wat voor museum moet het zijn? Musea over vroeger
zijn er al genoeg. Daarom wordt in de nieuwe stad een
museum van de toekomst geopend. Hoe dat museum
eruitziet, mogen de kinderen zelf gaan bedenken!

Opdrachten
1: Verkenningsronde
Hoe ziet de wereld van de toekomst eruit? Ga met de
kinderen in de kring zitten en vraag hen om hier 1 minuut
over na te denken. Ga daarna de kring rond en laat
iedereen iets vertellen. Schrijf kenmerken van de wereld
van de toekomst op het bord.
2: Welke apparaten?
Welke apparaten zullen mensen in de toekomst gebruiken?
Denk aan apparaten voor dagelijks gebruik en persoonlijk
gemak, maar ook grotere apparaten die bijvoorbeeld door
een regering kunnen worden ingezet.
Maak een ‘longlist’ van deze apparaten.

Hulpvragen
Bedenk welke apparaten er in de toekomst zullen zijn.
Gebruik eventueel de volgende hulpvragen en fantaseer
over apparaten die hierin een rol kunnen spelen:
Hoe verplaatsen mensen zich?
Hoe gaan mensen om met kou en warmte?
Hoe wassen ze zichzelf en hun kleren?
Hoe leren mensen?
Koop je spullen uit een automaat? Zo ja: Is het een
automaat op een vaste plek of beweegt hij door de stad?

Jouw wereld, onze wereld!
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Het museum van de toekomst

zonnespiegel voor donkere tuinen.) Ze hoeven het niet echt
te doen, al is dat natuurlijk wel het mooist.

4. Samenleven in de toekomst
De toekomst bestaat niet alleen uit apparaten, maar ook uit
hoe mensen samenleven. Hoe zou dat er in de toekomst
uitzien? Leven mensen nog in gezinnen? Zijn er nog steden
en dorpen? Gaan kinderen nog naar een schoolgebouw en
volwassenen naar kantoren? Denk hier met elkaar over na
en werk het uit in muurkrant-presentaties.
Besteed ook aandacht aan de positie van kinderen in de
toekomst.

Zijn er robots voor klusjes in huis?
Hoe wordt het eten gemaakt?

5. Inrichten van het museum
De kinderen maken (individueel of in kleine groepen)
apparaten en werktekeningen voor in het museum. Zij
maken ook een korte presentatie bij elk ontwerp. Nodig
ouders uit om het museum te komen bekijken.

Hoe gaan mensen om met hun gezondheid?
Hoe gaat het met vriendschappen en relaties?
Hoe houden mensen de aarde schoon en leefbaar?

Gebruik de inrichting van het museum ook voor het decor
van de musical.

Welke beroepen worden door robots of apparaten
overgenomen?

3. Uitvoering
Bedenk samen welke apparaten een plek kunnen krijgen
in het museum. Bedenk ook of er al een ‘prototype’ van
het apparaat kan worden gebouwd. Of misschien alleen
een schets van hoe het werkt? Zorg dat in ieder geval
een paar apparaten al echt gemaakt kunnen worden.
(Denk bijvoorbeeld aan een hagelslagautomaat of een
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