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Het meisje op de foto is Mientje Voltijn.  

Een ‘gewoon’ meisje dat vrijwel geheel uit de geschiedenis ‘gewist’ is.  

Zelf heeft ze geen dagboek achter gelaten zoals Anne Frank dat heeft 

gedaan maar Fedor de Beer heeft haar een heel klein beetje een plekje 

gegeven in de geschiedenis door Het kindertransport te schrijven.   

 

Het kindertransport mag niet vergeten worden. 

Lees (samen) het boek. 

 

Ideeën voor lessen om op een of andere manier bij de verhalen langer stil te 

blijven staan of juist in beweging te komen: 

 

 Voor lessen rond hoofdstuk 1: kijk bij Het Kindertransport 1  

 

 Het medaillon Maak zelf een medaillon van    

 bijvoorbeeld  klei, borduren, weven 

Bedenk wat voor jou waardevol is. Maak daar  medaillon van en 

laat in dit werk deze waarden zien in beeld of tekst. 

 Een doos vol geheimen   

Maak een  DierbareDingenDoosje 

 Het wensenboekje 

Maak een speciaal aantekeningenboekje.                  

Welke vorm kies je?  Wat zijn jouw wensen? 

 Opheldering 

Lees dit hoofdstuk en laat het op je inwerken. Maak een tekening 

rond het thema Opheldering. Wanneer is iets helder? Wat zijn 

heldere momenten? Wat was voor jou een helder moment?   

Of puur technisch: Ga jij liever van licht naar donker of van 

donker naar licht? Wat zou je passend bij dit verhaal willen 

tekenen? Meer info:Levensbeschouwelijke tekening filmpje 

bespreekwijzer en info 

 Allemaal een ster 

Hoe voelt dat om jezelf verplicht te moeten merken? Maak zelf 

een Jodenster. Of juist niet! Sommige kinderen willen juist géén 

Jodenster maken. Heb je een goede reden? Wat is dan een mooi 

alternatief om te maken. 

 Opgesloten 

Heb je je wel eens opgesloten gevoeld? Kan je je situaties 

voorstellen waarin iemand zich opgesloten voelt? En hoe zit dat 

met dieren? Spelen? Oorlog? Recht? School? Sport? 

Speel situaties uit. Varieer in *spiegelen twee aan twee., *leider & 

volger, *mime, *verboden woordspel, *lezen / spelen, *variatie in 

emotie 

 Eindelijk rust 

o Bezoek een (oorlogs) Museum of maak zelf een museum mbv 

lesbrief Kindertransport of erfgoed uit je omgeving  

o Plant een boom of teken er een. Zet al je herinneringen en 

gevoelens om in tekst of tekeningen. Voorbeeld 

 

http://www.unieboekspectrum.nl/persoon/26283/Fedor-de-Beer
http://www.unieboekspectrum.nl/boek/9789000334773/Het-kindertransport/
http://www.adlj.nl/laed/2015/07/01/het-kindertransport-1/
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/klei/
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2010/06/Kroon-Karton-Borduren.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2015/02/HAkaaRT.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/Klei1.pdf
http://www.samenonderwijsmaken.nl/dynamic/media/1/files/Levensbeschouwing/DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_26.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/12/Hartjes-Notitieblokje.pdf
http://www.adlj.nl/laed/2015/06/30/van-licht-naar-donker-of-van-donker-naar-licht/
http://www.adlj.nl/laed/2015/06/30/van-licht-naar-donker-of-van-donker-naar-licht/
https://www.youtube.com/watch?v=qSfPsMlheoU
http://www.samenonderwijsmaken.nl/dynamic/media/1/files/Levensbeschouwing/DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_18.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2012/10/WOII-Jodenster.pdf
http://www.philips-kommando.nl/lesbrieven/Lesbrief_3HAVO_VWO_PhilipsKommando.doc
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2015/04/Verwoorden-Verbeelden.pdf

