
KAMP KOEKIELOEKIE
Lesbrief aflevering 8: Vrienden voor het leven

De serie: Kamp Koekieloekie
Kamp Koekieloekie is muzikale jeugdserie over zeven zeer verschillende, karakteristieke
kinderen op zomerkamp. De kinderen proberen op hun eigen manier hun problemen voor
elkaar te verbloemen, maar hier op natuurkamp gaat iedereen, letterlijk en figuurlijk, back to
basics. Onder leiding van kampstel Ben en Ben komen de kinderen dichter tot zichzelf en
elkaar.

Opbouw van de les
De insteek is om klassikaal met elkaar aan de slag te gaan met een aantal thema’s die in een
aflevering aan bod komen.

Introductie
De leerkracht introduceert het onderwerp met behulp van een
vraag of opdracht uit de lesbrief.

5 min

Video De aflevering van Kamp Koekieloekie wordt klassikaal bekeken. 25 min

Opdrachten

Per aflevering worden een aantal opdrachten aangeboden die
klassikaal en in groepjes kunnen worden gedaan. De opdrachten
zijn gericht op vaardigheden als: meningsvorming, communicatie,
in gesprek gaan e.d.

De opdrachten focussen op (redzaam) sociaal gedrag, omgaan
met verschillende opvattingen, zelfvertrouwen, gevoelens,
relaties, sociale vaardigheden, respect, normen en waarden,
identiteit, conflict (oplossen), solidariteit.

15 min

Terugkoppeling
Er wordt een klassikale terugkoppeling gedaan door middel van
klassengesprekken, presentatie, discussie, uitwisseling van
standpunten, rollenspellen en dergelijke.

10 min

Afsluiting Een verbindende afsluiting door de leerkracht of leerling. 5 min
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Leerlijn sociaal-emotionele vorming
Om lessen te geven waarbij kinderen werken aan sociaal-emotionele vorming, heb jij als
leerkracht kennis nodig over de leerlijn sociaal-emotionele vorming. Voor
achtergrondinformatie over deze leerlijn en de pre puberteit, verwijzen wij je graag naar
pagina 4.

Lesplan aflevering 8

(1) Introductie

Introduceer de serie met een enthousiast verhaal over een leuke televisieserie over kinderen
die in de zomervakantie twee weken op kamp zijn. Kamp Koekieloekie gaat over zeven
kinderen die een zomer doorbrengen op een natuurkamp. Ze doen hun best om hun eigen
eigenaardigheden voor de andere kinderen verborgen te houden, tot ze er achter komen dat
eigenlijk iedereen wel een beetje ‘koekieloekie’ is. Vertel dat je met de hele klas samen naar
de aflevering gaat kijken en daarna een aantal opdrachten gaat doen met elkaar. De kinderen
heten Arnold, Marietje, Hassan, Suus, Jonathan, Famke en Frans.

Bekijk de video, dit is de trailer van de serie.

Heb je ook de les gegeven bij één van de eerste afleveringen? Dan kun je vertellen dat jullie
nu aflevering 8 gaan kijken en kun je de introductie overslaan. De aflevering heet: Vrienden
voor het leven. Stel eventueel een vraag die bij het onderwerp past.

(2) Video

Bekijk de aflevering.

In deze afsluitende aflevering van de serie Koekieloekie is de laatste dag van het zomerkamp
aangebroken. Ben en Ben, die zelf geen kinderen hebben, hebben moeite met het naderende
afscheid van de kinderen. Ze komen tot inzicht dat zij door de zomerkampen belangrijk zijn
voor heel veel kinderen en dat is een mooie gedachte. Arnold heeft geleerd dat er meer is dan
spotlights. Bijvoorbeeld respect en vriendschap. Marietje heeft geleerd zich open te stellen
voor anderen, verdriet toe te laten en zich kwetsbaar op te stellen. Jonathan ontdekt de liefde
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en luistert naar zijn gevoel. Hassan en Famke laten hun stoere en macho gedrag los en tonen
elkaar hun gevoelige binnenste. Suus heeft geleerd zich niet meer voor zichzelf te verstoppen
en ziet dat ook mensen haar vrienden kunnen zijn. En dan Frans. Hij moet de grootste sprong
maken en uit te komen voor zijn echte ik. Gelukkig wordt hij in een ontroerend moment
gesteund door zijn vrienden van kamp Koekieloekie. De kinderen zijn klaar voor een nieuwe
fase in hun leven.

Het thema’s in deze aflevering is vriendschap. Zie pagina 8 voor meer informatie hierover.

(3) Opdracht in groepjes

Verdeel de klas in verschillende groepjes. Geef elke groep 1 vraag. Daarna klassikale
nabespreking.

1. Wat is vriendschap?
2. Hoe maak je vrienden?
3. Hoe vind je vrienden?
4. Wat doen vrienden voor elkaar?
5. Is vriendschap voor altijd? Wanneer wel of niet?
6. Kunnen anderen invloed uitoefenen op jouw vriendschappen?
7. Moet je op elkaar lijken om vrienden te kunnen zijn?
8. Wanneer vind jij iemand een goede vriend?
9. Is een beste vriend perfect?

(4) Groepsopdracht

Ken je het boek: Hoe maak ik een vriend? van Evelien de Vlieger?

Felix gaat op kamp, een kamp waar hij niemand kent. Zijn moeder zegt
dat hij wel een vriend zal maken. Maar hoe doe je dat, een vriend
maken?

Bespreek met elkaar hoe je een vriend maakt.
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(5) Afsluiting

In vriendschappen en relaties gaat het heus niet altijd van een leien dakje. We hebben
verwachtingen van elkaar en raken soms behoorlijk verhit als de zaken anders gaan. We
worden boos, zijn jaloers of verdrietig over grote en kleine zaken. Daarom als afsluiting de
volgende vragen:

● Mag je jaloers zijn op een vriend?
● Hoe komt het dat sommige vriendschappen in ruzie eindigen?
● Hoe komt het dat in andere vriendschappen ruzie er gewoon bij hoort?

Bron:
https://www.onderwijsmetstijl.nl/wetenschap-en-techniek-basisonderwijs/vriendschap/

Achtergrondinformatie leerlijn sociaal-emotionele vorming
Sociaal-emotionele ontwikkeling is een onderdeel van het curriculum Gezonde leefstijl. Tot dit
curriculum behoren ook onderwerpen als veiligheid, persoonlijke verzorging, voeding, fysieke
ontwikkeling en seksualiteit en relaties. Sociaal emotionele ontwikkeling is het dynamische
proces waarmee kinderen en jongeren de fundamentele levensvaardigheden verwerven die
hen helpen bij het ontwikkelen van een persoonlijke identiteit, het opbouwen van relaties
met anderen en het hanteren van verwachtingen van hun omgeving. Het gaat dan over zaken
als bewustwording en ontwikkeling van het zelf en een positief zelfbeeld, het aangaan van
relaties, het leren verplaatsen in en omgaan met anderen, het reflecteren op eigen gedrag,
conflicthantering, het maken van eigen keuzes, het vergroten van zelfvertrouwen en
persoonlijke weerbaarheid binnen de groep.

Hieronder schetsen we in het kort wat van een leerling op het gebied van sociaal-emotionele
ontwikkeling verwacht mag worden. Het is hierbij belangrijk voor ogen te houden dat de
beschrijving uitgaat van gemiddelden. Ieder kind is uniek, dus niet elk kind hoeft er op dat
specifieke moment aan te voldoen.

Gevoelens

Het is belangrijk  dat kinderen en jongeren leren gevoelens te herkennen en benoemen. Dat
zij leren wat hun kwaliteiten zijn en hoe zij deze kunnen inzetten in hun dagelijkse leven. Dat
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zij leren accepteren dat ze niet alles even goed hoeven te kunnen als anderen. Sociaal
competent zijn betekent het beheersen en indirect uiten van gevoelens.

Zelfbeeld

Het zelfbeeld vormt zich door wat je meemaakt, door wat er tegen je wordt gezegd en door
hoe je wordt behandeld. Daardoor ga je op een bepaalde manier denken over jezelf. De
zelfwaardering van de kinderen en jongeren hangt af van hoe zij over zichzelf denken, dit kan
overwegend negatief of positief zijn. Een kind met een negatief zelfbeeld heeft weinig
zelfvertrouwen, een kind met een positief zelfbeeld kan veel zelfvertrouwen tonen.
Zelfvertrouwen maakt kinderen en jongeren weerbaar en minder afhankelijk van het oordeel
van anderen. Het geeft ze de moed voor hun eigen mening uit te komen, initiatief te tonen en
aan nieuwe dingen te beginnen.

Zelfsturing

Kinderen moeten leren dat zij hun eigen gedrag kunnen sturen. Ze zijn eigenaar van hun
eigen gedrag. Vaardigheden zoals geconcentreerd werken, plannen van en reflecteren op het
eigen werk, keuzes maken, problemen oplossen en samenwerken zijn van belang. De
kinderen moeten leren kinderen om te gaan met gevoelens. Leren dat ze tijd moeten nemen
om na te denken over wat er aan de hand is als een situatie lastig is en hoe zij impulsen
kunnen herkennen, beheersen en hoe zij irrelevante impulsen kunnen onderdrukken.
Kinderen die in staat zijn hun impulsen onder controle te houden zijn in staat om beter te
leren en kunnen zich sociaal beter redden. Gebrek aan zelfsturing kan leiden tot een laag
zelfbeeld, angst, koppigheid en besluiteloosheid.   

De ander

Kinderen moeten leren wat de rol en invloed is van anderen om hen heen, wat de
consequenties hiervan zijn en hoe dit invloed heeft op het eigen functioneren. Besef van de
ander brengt met zich mee dat zij leren reacties van anderen te herkennen en begrijpen
(empathie), dat de zij zich kunnen verplaatsen in een ander (wisselen van perspectief) en dat
de kinderen en jongeren lichaamstaal leren begrijpen en daar vervolgens adequaat op te
reageren. Om anderen te kunnen duiden en begrijpen is het belangrijk dat de kinderen en
jongeren gedrag van de ander kunnen inschatten.   
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Relaties

Kinderen moeten leren wat belangrijk is aan een relatie en hoe zij een relatie kunnen
onderhouden. Daarbij zijn ook vaardigheden van belang zoals herkennen van eigen
gevoelens, inlevingsvermogen, omgaan met gevoelens van anderen en omgaan met
conflicten. Daarnaast de invloed van anderen zoals ouders, vrienden en leeftijdgenoten,
aangeven waar je grenzen liggen en omgaan met sociale (groeps)druk. Kinderen komen
dagelijks, via de media, ervaringen thuis of op straat in aanraking met positieve en negatieve
aspecten van relaties. Het is daarom belangrijk om ook op school aandacht te besteden aan
dit onderwerp. In relaties spelen conflicten een rol. Leren nadenken over de oorzaken van
conflicten, hoe je er mee om kunt gaan, hoe je een conflict bespreekbaar kunt maken en kan
oplossen op zo’n wijze dat het voor alle partijen acceptabel is.   

Kiezen

Hierbij gaat het om keuzes maken, het omgaan met de gevolgen ervan en daar de
verantwoordelijkheid voor nemen. De hele dag door maak je keuzes, zowel bewust als
onbewust. In de moderne informatiewereld van nu met veel invloeden en mogelijkheden is
het leren maken van weloverwogen keuzes steeds belangrijker. De kinderen hebben er baat
bij om dit zo vroeg mogelijk te leren. Jonge kinderen kiezen in eerste instantie vanuit hun
gevoel. Voor oudere kinderen wordt het kiezen steeds complexer. Als kinderen en jongeren
leren kiezen is het belangrijk dat zij de ruimte krijgen om fouten te mogen maken. Daarnaast
moeten zij leren de verantwoordelijkheid te nemen voor hun keuzes. Door dit in een vroeg
stadium aan te leren, leren dat zij door het maken van een weloverwogen keuze hun eigen
leven kunnen beïnvloeden.   

Achtergrondinformatie prepuberteit
Ook in de laatste fase van het primair onderwijs, groep 7 en 8, wordt een kind schoolkind
genoemd. Doordat de puberteit in deze periode begint zijn er grote ontwikkelingsverschillen
waar te nemen tussen jongens en meisjes. Deze periode wordt ook wel prepuberteit
genoemd.

In het algemeen neemt de behoefte aan zelfstandigheid, privacy, een eigen mening en eigen
verantwoordelijkheid sterk toe. De toegenomen zelfstandigheid uit zich vaak in een kritische
houding tegenover voorschriften en gedragingen van opvoeders en andere volwassenen.
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Daarnaast is er een toenemende behoefte aan conformering aan leeftijdgenoten. Normen en
gewoonten van de leeftijdsgroep worden hierdoor belangrijker mede door verleidingen via
media.

Langzamerhand dienen zich de eerste puberteits-ervaringen aan, bij meisjes gemiddeld op
10-jarige leeftijd. Het eerste teken van beginnende puberteit bij meisjes is de borstgroei.
Daarna volgt groei van schaamhaar en het doormaken van een groeispurt. Bij jongens begint
de puberteit meestal wat later, rond de 12 jaar, met de groei van de penis. Daarna volgt het
schaamhaar, de groeispurt en stemverandering De groeispurt, het vele zitten in dezelfde
houding en de grotere instabiliteit tijdens de puberteit kan de ontwikkeling van de rugspieren
en de lichaamshouding nadelig beïnvloeden.

De lichamelijke veranderingen die pubers bij zichzelf en bij leeftijdsgenoten ontdekken,
worden met gemengde gevoelens bekeken. De vanzelfsprekendheid verdwijnt en er ontstaat
onzekerheid. Hierdoor gaan ze zichzelf vergelijken met leeftijdsgenoten, maar ook met
ideaalbeelden uit de media. Doordat de sociale invloeden in deze periode een sterkere rol
gaan spelen, komt de eigen oordeelsvorming vaak onder druk te staan van leeftijdgenoten.
Voedingspatronen beginnen zich te wijzigen door toenemende zelfstandigheid en de
toename van zakgeld. Bij een deel van kinderen wordt gebitsregulatie toegepast.

Naast individuele vriendschappen ontstaan er op deze leeftijd groepjes met jongeren;
kinderen van dezelfde sekse. De groepjes kunnen zich duidelijk manifesteren en isoleren van
de rest van de klas. Andere kinderen kunnen zich door de druk van een groep buitengesloten
voelen en/of gepest worden.

Kinderen in deze levensfase staan erg open voor informatie rondom seksualiteit. Het
giechelen over dubbelzinnige opmerkingen viert aan het eind van de basisschool hoogtij.
Veelal hebben kinderen daarover contact met leeftijdgenoten. Verliefdheid en verkering gaan
een grotere rol spelen op deze leeftijd. Sommige kinderen beginnen daarbij al te
experimenteren.

Tot 12 jaar drinken weinig kinderen regelmatig alcohol. Het alcoholgebruik onder jonge
tieners neemt af. In groep 8 heeft ongeveer één op de tien kinderen al ooit alcohol
gedronken. Er is een kleine groep kinderen die in deze periode het roken ontdekt.
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Achtergrondinformatie vriendschap

Vriendschap
Vriendschap is een vrijwillige relatie die gekenmerkt wordt door wederzijdse
voorkeur tot interactie, gelijkheid, respect en gedeeld positief gevoel.
De inhoud en functies van vriendschap veranderen gezamenlijk met de ontwikkeling. Bij
jonge kinderen gaat het vooral om samen spelen en plezier maken. Op de basisschool
leren kinderen in toenemende mate rekening houden met elkaar. Via spel, gesprek en
conflict leren vrienden elkaar beter kennen. Zowel gedeelde normen als persoonlijke
eigenschappen vormen de basis van een vriendschap. In de adolescentie worden
loyaliteit en intimiteit prominente aspecten binnen vriendschappen. Via zelfonthullingen
bieden adolescente vrienden elkaar ondersteuning bij de ontwikkeling en het begrip van
zichzelf. Positieve vriendschappen stimuleren de sociale ontwikkeling. Vriendschappen
worden gekenmerkt door meerdere factoren, waarvan wederzijds vertrouwen de
belangrijkste is. De aard van de vriendschappen verschilt naar leeftijd. Dat geldt ook voor de
activiteiten die vrienden met elkaar ondernemen. Verder verschillen vriendschappen naar
inhoud en intensiteit. Kinderen met vriendschappen ontwikkelen zich positiever. Zij hebben
meer zelfvertrouwen, zijn evenwichtiger en hebben meer oog voor anderen. Kinderen die zijn
opgegroeid in een gezin met een veilige basis (veilig zijn gehecht) sluiten gemakkelijker
vriendschappen. (J van der Ploeg - De sociale ontwikkeling van het schoolkind, 2019)

Belang van vriendschappen
Vriendschap is belangrijk is voor kinderen. Het geeft ze zelfvertrouwen als ze weten dat een
ander ze belangrijk vindt. Door vriendschap leren kinderen sociale vaardigheden als
samenwerken, delen en het omgaan met conflicten. Vriendschap geeft het kind het gevoel
bij een groep te horen en vergroot daardoor het inlevingsvermogen, de mogelijkheden om
het gezichtspunt van de ander te zien en te begrijpen. De vorming van vriendschap, of het
ontbreken daarvan, heeft een langdurig effect op de mogelijkheden van het kind
om zich later in sociale situaties aan te passen. Vrienden geven je het gevoel dat je leven
zinvol is en vergroten de veerkracht. In het bijzijn van vrienden vermindert stress en stijgt het
zelfvertrouwen.
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Ontwikkeling vriendschappen
Het kenmerk van deze vriendschappen is het in stand houden van een relatie van
samenwerking en wederzijdse hulp. Kinderen op de basisonderwijs beginnen anderen te
begrijpen. Ze geven hun egocentrische kijk op vriendschap op. Ze kiezen vrienden die
genegenheid en bezorgdheid tonen voor hun behoeften en vragen. In de hogere jaargroepen
gaan vriendschappen langer duren. Als vrienden hun vriendschappen vanaf deze fase tot aan
de adolescentie volhouden, dan kunnen ze een hechte en heel emotionele band hebben.
Kinderen vanaf de leeftijd 11/12 jaar beschouwen vriendschap als een duurzame relatie die
gebaseerd is op wederzijds begrip. Genegenheid en emoties spelen een fundamentele rol. In
deze fase van de ontwikkeling van vriendschappen worden deze relaties ook veel
diepgaander. Vrienden beginnen met het tot uiting brengen van trouw, vertrouwen, intimiteit
en oprechtheid. Vrienden kiezen elkaar op basis van psychologische kenmerken en
gelijklopende interesses of hobby’s. Vanaf de adolescentie wordt de vriendschap door vele
verschillende ervaringen verrijkt. Afstand en toevallige conflicten zijn niet langer een barrière
die vrienden tegenhoudt om van hun emotionele band te genieten.

Tips

● Taakspel: Taakspel is een preventief programma om gedragsproblemen te voorkomen
door het bevorderen van positieve relaties tussen de kinderen.
https://www.taakspel.nl/wat-is-taakspel

● NPO ReChill clips: Grenzen aangeven, sorry zeggen, niet begrepen worden, ergens
geen zin in hebben, jaloers zijn op je beste vriendin, iets nieuws hebben en bang zijn
voor reacties, wat jaloezie is en niet tegen je verlies kunnen. Hoe gaan de kinderen
hiermee om? Hebben ze iets aan de tips van ReChill?

● Netiquette: Bekijk dit filmpje over online vriendschap van Nettiquette. Welke
ongeschreven regels van social media kennen de kinderen uit de klas? Hoe kom je
erachter wat deze regels betekenen?

● Boeken: In de boeken sommige boeken ontstaan heel hechte vriendschappen, tussen
heel verschillende kinderen. Als je een van deze boeken voorleest, zet je kinderen
vanzelf over dit thema aan het denken.

○ Neem mijn hand - Kate Dicamillo
○ Nick en ik - Anna Woltz
○ Hoe maak ik een vriend? - Evelien de Vlieger
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https://www.taakspel.nl/wat-is-taakspel
https://schooltv.nl/video/rechill-als-je-je-grenzen-aan-moet-geven/
https://schooltv.nl/video/rechill-als-je-sorry-moet-zeggen/
https://schooltv.nl/video/rechill-als-je-niet-begrepen-wordt/
https://schooltv.nl/video/rechill-als-je-ergens-geen-zin-in-hebt/
https://schooltv.nl/video/rechill-als-je-ergens-geen-zin-in-hebt/
https://schooltv.nl/video/rechill-als-je-jaloers-bent-op-je-beste-vriendin/
https://schooltv.nl/video/rechill-als-je-iets-nieuws-hebt-en-bang-bent-voor-de-reacties/
https://schooltv.nl/video/rechill-als-je-iets-nieuws-hebt-en-bang-bent-voor-de-reacties/
https://schooltv.nl/video/wat-is-jaloezie-als-je-jezelf-met-je-beste-vriend-of-vriendin-vergelijkt/#q=
https://schooltv.nl/video/rechill-als-je-niet-tegen-je-verlies-kunt/#q=
https://www.schooltv.nl/video/nettiquette-vriendschap/#q=vriendschap

