
KAMP KOEKIELOEKIE 
Lesbrief aflevering 2: Marietje heeft verdriet dat niemand ziet... 
 

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.  
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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.  
 
Download hier het werkblad | antwoorden werkblad  

10 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 

https://app.box.com/s/iamb52087uzljp1x718fp5j7ibk5yu0n
https://app.box.com/s/wrxtsydvif4ff7na7b0044qlk7l2dx05
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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 prepubertijd, verwijzen wij je graag naar 
pagina 6. 

Lesplan aflevering 2 

(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 aflevering 1? Dan kun je vertellen dat jullie nu aflevering 2 gaan 
kijken en kun je de introductie overslaan. De aflevering heet: Marietje heeft verdriet dat 
niemand ziet. Stel eventueel een vraag die bij het onderwerp past. 

(2) Video 

Bekijk de aflevering. 
 
In deze tweede aflevering gaat het over Marietje. Zij voelt grote behoefte te zorgen voor de 
andere kinderen, die daar niet allemaal van gediend zijn. Marietje focust op de andere 
kinderen om de eigen pijn te verbloemen. Wanneer zij een ziek eekhoorntje vindt komt ze in 
conflict met de andere kinderen en met Ben. Het eekhoorntje is niet te redden, maar Marietje 
wil het koste wat het kost toch proberen. Wanneer de eekhoorn overlijdt krijgt zij troost van 
Frans. Marietje vertelt over het verdriet over de dood van haar moeder en haar onvermogen 
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om haar moeder in die moeilijke tijd bij te staan. Ze wist niet wat ze moest doen of moest 
zeggen. 
 
In deze aflevering over Marietje komt naar voren dat zij verdrietig is over het overlijden van 
haar moeder en zichzelf kwalijk neemt dat zij niet wist wat zij moest doen. Indien je een 
leerling in de klas hebt die in de rouw is over een overleden familielid is, zal dit onderwerp 
ongetwijfeld aan de orde komen in de klas. Op de volgende website vind je goede, praktische 
en relevante informatie die je houvast geeft voor het handelen in de klas: 
https://www.antoniusziekenhuis.nl/kinderen-helpen-bij-verlies-en-verdriet 
 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn: verdriet en andere emoties. Zie pagina 9 voor meer 
informatie hierover. 

(3) Opdracht (klassikaal) - 5 minuten 

Wat zijn emoties? 
 
Vraag de kinderen: 
Wat maakt jou blij? 
Wat maakt jou verdrietig? 
Waar word je boos van? 
Wat maakt je bang? 
 
Bespreek de opdracht klassikaal. Laat verschillende kinderen aan het woord. 

Opdrachten met het werkblad 

● (4) Opdracht 1: Welke emoties passen bij de tekeningen? 

Bespreek een stuk of drie emoties klassikaal. Dit gaan ze ook doen op het werkblad. 

● (5) Informatie over verdrietig zijn 
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We zijn allemaal wel regelmatig verdrietig. Een familielid is ziek, of zelfs overleden. Soms ben 
je verdrietig door een ruzie, of deed je het niet goed in je sport. Soms ben je verdrietig omdat 
iets niet lukt of gewoon omdat mensen je niet snappen. 
 
Verdrietig zijn hoort bij het leven. Het is belangrijk om erover te praten! 

● (6) Opdracht 2: Drama-opdracht: Wat betekent blij of verdrietig zijn? 

Je hebt nodig: een koffer of grote tas, twee jassen, en van vier stoelen maak je een treinzitje. 
 
Je speelt de volgende situatie: 

● twee vrienden of vriendinnen lopen samen naar de trein; 
● de één gaat op reis en is blij; 
● de ander vindt het niet leuk en draagt de koffer voor de vriend(in; 
● degene die op reis gaat stapt blij in de trein, parkeert de koffer en gaat zitten; 
● de ander blijft voor het raam staan, zwaait en loopt verdrietig weg. 

 
● (7) Troosten 

Als je verdrietig bent is het fijn als iemand even naast je komt zitten. Iemand die aandacht 
geeft aan jouw verdriet. Die begrijpt dat het verdriet niet weg hoeft. 
 
Als je niks weet te zeggen, is dat niet erg.. Dat hoeft ook niet. Dat je erbij bent is genoeg. 
 
Het is fijn om een arm om iemand heen te slaan, maar zelfs dat hoeft niet als je dat niet wil. 

● (8) Opdracht 3: Drama-opdracht: Hoe troost je iemand? 

Je hebt nodig: drie stoelen, drie personen 
 
Situatie 1: 
Marietje is verdrietig omdat zij niet wist wat ze moest doen of zeggen toen haar moeder ging 
overlijden. Frans gaat naast haar zitten en troost haar. 
 
Situatie 2: 
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Twee vrienden of vriendinnen komen thuis. Ze horen van moeder dat het hondje Bello dood 
is. Overreden door een auto. Moeder vertelt het voorzichtig. De vriend of vriending geeft 
troost. 

9: Terugkoppeling en afsluiting 

Bespreek de opdrachten met de kinderen. 
 
Opdracht 1: Lukte het om de emoties op te schrijven? 
 
Opdracht 2: Welke rol speelde jij? Kon je goed spelen dat je blij of verdrietig was? Kon je ook 
begrijpen waarom de ene persoon bij was, en de ander verdrietig? 
 
Opdracht 3: Hoe probeerde jij de ander te troosten? 
 
Lees de tekst van de afbeelding voor. 
 
Waarom zijn emoties belangrijk in de omgang met mensen? 
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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 
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. 
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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.  

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. 
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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. 
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. 
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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. 
 

Achtergrondinformatie over verdriet en emoties 
Bang, boos, blij, gefrustreerd, verdrietig, jaloers of teleurgesteld. Allemaal emoties die 
kinderen regelmatig ervaren. In de opvoeding is het omgaan met emoties vaak ingewikkeld. 
Kinderen leren naarmate ze ouder worden steeds meer controle over hun gevoelens te 
krijgen. Dit heeft te maken met de emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling van 
kinderen.  
 
Alle kinderen krijgen in hun leven te maken met tegenslagen. Dit hoort erbij. Je kunt kinderen 
hier niet altijd voor beschermen en dat hoeft ook niet. Want anders kunnen ze nooit leren 
omgaan met teleurstellingen en andere emoties. Kinderen die hiermee leren omgaan, zullen 
zich na een tegenslag sneller weer beter voelen. Daarnaast is het voor sociaal contact ook 
belangrijk dat kinderen leren om te gaan met  emoties. Anderen vinden het fijn als iemand 
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zijn emoties onder controle heeft. Alle emoties hebben nut. Sterker nog, we hebben ze nodig 
om te overleven. Zonder angst zouden we niet oud worden, omdat we gevaarlijke dingen 
zouden gaan doen. Ook boosheid en verdriet hebben een achterliggende functie. Boosheid 
zorgt ervoor dat er veel energie vrijkomt en we snel kunnen reageren. Het zorgt ervoor dat 
we voor onszelf opkomen, zodat anderen rekening met ons kunnen houden. Verdriet zorgt 
voor het verwerken van nare ervaringen, waardoor er ruimte komt om anders naar een 
situatie te kijken.  
 
Omgaan met emoties is ingewikkeld. Er komen veel verschillende vaardigheden bij kijken. Je 
moet je impulsen kunnen beheersen, je eigen emoties en die van een ander kunnen 
herkennen en hier woorden aan kunnen geven. Vanaf het begin van de basisschool kunnen 
kinderen zich inleven in een ander. Ze begrijpen dat iemand iets anders kan ervaren en 
voelen dan zijzelf. Hierdoor zullen ze gevoelens en gedrag van anderen beter gaan herkennen 
en begrijpen. Ook de executieve functies zijn dan beter ontwikkeld. Hierdoor zal je kind 
steeds makkelijker in staat zijn om z’n emoties adequaat te uiten.¹ 
 
Heel belangrijk is de gevoelens van kinderen te erkennen en ruimte te geven daarover te 
praten. Kinderen zijn immers de baas van hun eigen gevoelens. Niemand kan voor kinderen 
bepalen wat zij voelen. Emoties liegen niet, ze komen recht uit het hart. Ze zijn er nooit voor 
niets. Door het gevoel van kinderen te erkennen neem je kinderen serieus. Je leert je kind om 
z’n eigen gevoelens serieus te nemen en ernaar te luisteren. Het erkennen van emoties 
levert rust op. Kinderen voelen zich begrepen en voelen zich daardoor prettiger. 
(psychogoed.nl) 
 
¹ Executieve functies zijn al die regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het 
realiseren van doelgericht en aangepast gedrag. Alle executieve functies of vaardigheden 
hebben een controlerende en aansturende functie. Met deze functies bepalen we het doel 
van ons handelen en gedrag, schakelen we afleidende factoren uit, plannen we de volgorde 
van handelingen, voeren we de taken die daarvoor nodig zijn stap voor stap uit en 
controleren we het effect, waarbij we ook rekening houden met mogelijke toekomstige 
effecten. We reguleren er emoties, motivatie en alertheid mee en laten ervaringen uit het 
verleden meespelen bij de verwachtingen over en beslissingen voor de toekomst. Zie deze 
website  voor meer informatie. 
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