HALLO!
De Rode Duivels hebben een warm hart voor alle pleegkinderen in ons land. Samen met hen willen
we pleegzorg ook begrijpelijk en bespreekbaar maken in de klas. Want net als in een samengesteld
gezin wonen, gescheiden ouders hebben of in een traditioneel gezin opgroeien, kan je je ook thuis
voelen in een pleeggezin…
De Rode Duivels ondertekenden een Duivels +Pact om pleegzorg beter bekend te maken. Om
pleegzorg binnen te brengen in het 5de en 6de leerjaar sluiten we ook met de leerlingen een Duivels
+Pact af. Zij stappen dus in de voetsporen van onze nationale voetbalhelden, leren pleegzorg beter
kennen en worden uitgedaagd het verhaal van pleegzorg verder uit te dragen op school en in de
buurt.
Deze inspiratiebundel bevat een aantal ideeën en materiaal om op een duivelse manier aan de
slag te gaan met pleegzorg in de klas. Als leerkracht kies je natuurlijk zelf welke opdrachten of
werkvormen je introduceert. En je bent natuurlijk vrij om ook aan te vullen door aan de slag te
gaan met het thema. We hopen alvast dat je er samen met de klas een heel fijn project van maakt!
Veel succes!
Pleegzorg Vlaanderen

1. WAT IS PLEEGZORG?
DOEL
De leerlingen ontdekken via de Rode Duivels dat niet alle kinderen kunnen opgroeien bij hun eigen
mama en papa. Sommige kinderen wonen in een pleeggezin. De Rode Duivels vertellen de
kinderen dat nog heel wat kinderen een plekje zoeken in een pleeggezin.

OPZET
De leerlingen bekijken het filmpje waarin de Rode Duivels brieven van pleegkinderen voorlezen.
Zo ontdekken ze dat niet elk kind opgroeit bij hun eigen mama en papa. Samen met de hele klas
hou je een klasgesprek over het filmpje. Je vind het filmpje terug via http://vimeo.com/264939896.

Hulpvragen
- Hoeveel kinderen in België wonen in een pleeggezin? Vind je dat veel of weinig?
- Ken jij kinderen die in een pleeggezin wonen?
- Wat als je zelf in een ander gezin zou wonen? Wie zou je allemaal missen?
- Denk je dat pleegkinderen hun mama of papa soms missen?
- Wat zou er anders zijn als je in een ander gezin zou wonen?
- Wat denk jij dat je nodig hebt om een goeie pleegouder te zijn?
- Hoe zou je reageren als jouw mama of papa pleeggezin zou willen worden?
- Vind je het goed dat de Rode Duivels aandacht hebben voor pleegkinderen? Waarom?
- Welke vragen heb je zelf?

2. REN JE ROT-SPEL
DOEL
Spelenderwijs ontdekken de leerlingen wat pleegzorg inhoudt. Aan de hand van stellingen leren
de kinderen wat pleeggezinnen doen.

OPZET
Net als de Rode Duivels moeten ook de leerlingen goed opwarmen. Daarom maak je op de
speelplaats of in de klas drie vakken of herkenningspunten met op de keuzemogelijkheden 1, 2 of
3. De leerlingen worden opgedeeld in groepen en gaan op een centraal punt staan. Ze krijgen een
aantal stellingen over pleegzorg. Bij elke stelling horen ook drie mogelijke antwoorden. Eén van
de leerlingen uit de groep loopt zo snel mogelijk naar het antwoord dat zij denken dat het juiste
is. De groepen van de leerling die naar het juiste antwoord liep, krijgen een punt. De groep van
de leerling die het snelst naar het juiste antwoord liep, krijgt een extra punt. Iedereen moet om de
beurt lopen. Na de opdracht maak je een groepsfoto van alle groepen.

Stellingen
- Hoeveel pleeggezinnen zijn er in België?
A. 150
B. 10.000
C. 200.000
- Hoe lang wonen kinderen in een pleeggezin?
A. Drie maanden
B. Drie jaar
C. Zolang als nodig
- Je kan pleegouder worden als…
A. Je in een kasteel woont.
B. Je een kind een veilige en warme thuis kunt geven.
C. Je al ministens 3 kinderen hebt.
- Pleegkinderen zijn altijd…
A. Kinderen van wie de naam begint met een A.
B. Kinderen die een bril dragen.
C. Heel gewone kinderen, net als jij en ik.

- Pleegkinderen…
A. Hebben nog contact met hun eigen ouders.
B. Worden de kinderen van hun pleegouders.
C. Zijn hetzelfde als weeskinderen.

3. GENERATIE K
DOEL
De kinderen leren hoe het is en voelt om pleegkind te zijn. Ze gaan actief in discussie over wat
het betekent om op te groeien in een pleeggezin.

OPZET
Kijk met alle kinderen naar de aflevering van Generatie K over pleegzorg. Bono vertelt er zijn
verhaal over waarom hij in een pleeggezin woont en wat dat voor hem betekent. Aan de hand
van een klasgesprek ga je op zoek naar wat leerlingen onthouden van het fragment. Je kan de
aflevering van Generatie K bekijken via https://onderwijs.hetarchief.be/pid/pn8x93gn8t.

Hulpvragen
- Waarom woont Bono in een ander gezin?
- Waar moest Bono aan wennen toen hij hier kwam wonen?
- Welke hobby’s heeft Bono? Is hij veel anders dan andere kinderen?
- Heeft Bono nog contact met zijn mama en papa? Op welke manier?
- Denk je dat Bono gelukkig is bij zijn pleeggezin?
- Wat zou jij doen als er een pleegbroer of pleegzus in je gezin komt wonen?
- Hoe zou jij je voelen als je niet meer bij je mama en papa kon wonen?

4. PLEEGZORGVOLKSLIED
DOEL
Kinderen gaan creatief aan de slag en maken een lied over pleegzorg.

OPZET
Voor elke wedstrijd zingen de Rode Duivels het volkslied. Maar ze zijn de tekst kwijt! De leerlingen
moeten samen een nieuwe tekst verzinnen op de tonen van de Brabançonne met een link naar
pleegzorg. Zo maken ze er het enige echte officiële pleegzorgvolkslied van!
Als de tekst klaar is oefen je met de hele klas het volkslied in.

5. SCHOOLTIFO
DOEL
Samen een slogan bedenken en een tifo maken om pleegzorg beter bekend te maken.

OPZET
De Rode Duivels hebben heel wat supporters die grote spandoeken maken en meenemen naar
het stadion. Soms zorgen ze er zelfs voor dat het hele stadion samen een boodschap toont als
een soort levend schilderij. Bedenk samen met de leerlingen een slogan om pleegzorg in de kijker
te zetten of nieuwe pleeggezinnen te vinden. Hang die op aan de schoolpoort of bedek de hele
gevel van de school met het spandoek. Maak je liever een tifo? Film of fotografeer dan terwijl je
met de hele school een boodschap toont!
Wist je trouwens dat de Rode Duivels ook zelf een spandoek van pleegzorg ophingen? Dat filmpje
vind je terug op https://vimeo.com/242542264. Is je spandoek klaar? Dan kan je ook je leerlingen
in een schildersoutfit steken en hen de banner laten ophangen en een videoboodschap opnemen.

6. LANGSTE DANKJEWELSPOT OOIT
DOEL
De kinderen bedenken een boodschap om pleeggezinnen te bedanken.

OPZET
Laat je leerlingen in de huid kruipen van een Rode Duivel. Ze krijgen de opdracht om een radiospot
van 30 seconden te maken waarin ze de langste dankjewel ooit uitspreken. Een stormvloed van
bedankingen op zo kort mogelijke tijd. De leukste tekst leggen we voor aan de Rode Duivels om
ook echt op te nemen met hen.
Klaar? Stuur de tekst naar info@pleegzorgvlaanderen.be! Misschien wil je al een voorbeeld
meesturen hoe het zou kunnen klinken? Dan kan je gewoon een geluidsfragment opnemen met
je smartphone.

EINDTERMEN
Een overzicht van de leergebieden en doelen die aan bod komen in dit pakket.

OPDRACHT

LEERGEBIED

EINDTERMEN

1. Wat is pleegzorg?

Nederlands
Mens & Maatschappij
Sociale vaardigheden

1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 2.6, 4.3, 4.8, 5.3, 6.4
1.1, 1.4, 2.7
1.2, 1.6, 2

2. Ren je rot-spel

Nederlands
Mens & Maatschappij
Lichamelijke opvoeding
Sociale vaardigheden

1.5, 1.7, 2.5, 4.8, 5.2, 5.3
2.7
1.1, 1.7, 1.15, 1.18, 1.20, 1.20bis, 3.3
1.2, 1.5, 2, 3

3. Generatie K

Nederlands
Mens & Maatschappij
Sociale vaardigheden

1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 2.6, 4.8, 5.3, 6.4
1.1, 1.4, 2.7
1.2, 1.6, 2

4. Pleegzorgvolkslied

Nederlands
Mens & Maatschappij
Muzische vorming
Sociale vaardigheden

1.3, 1.5, 2.6, 4.2, 5.2, 6.4, 6.5
1.1, 1.7, 2.7
2.1, 2.2, 2.4
1.2, 1.4, 2, 3

5. Schooltifo

Nederlands
Mens & Maatschappij
Muzische vorming
Sociale vaardigheden

1.1, 1.5, 2.6, 4.2, 5.2, 6.4, 6.5
1.1, 2.7
1.6, 6.4, 6.5
1.2, 1.3, 1.4, 2, 3

6. Langste dankjewelspot ooit

Nederlands
Mens & Maatschappij
Muzische vorming
Sociale vaardigheden

1.5, 2.6, 5.2, 6.3, 6.4, 6.5
1.1, 1.7, 2.7
3.6
1.2, 1.4, 2, 3

Wil je graag filmpjes, radiospots, foto’s of ander materiaal delen? Of wil je vertellen wat er nog
beter kan in dit lespakket? Dan kan je een mailtje sturen naar info@pleegzorgvlaanderen.be!

