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Inhoud van de koffer:
Materialen voor de kinderen / jongeren
Doelgroep

Thema

Naam
Thema: rouw algemeen

KO – BaO

Boek
Thema: verlies algemeen /
positief einde (boom
geneest)

Grote boom is ziek

KO – BaO

Boek
Thema: verlies algemeen

Toverdruppels

KO – BaO

Boek
Thema: verlies algemeen

Derk das blijft voor altijd bij ons

KO - BaO

Boek
Thema: verlies algemeen

Ik had je nog zoveel willen zeggen

KO – BaO

Boek
Thema: overlijden
mama/papa

Het wolkenhuis

KO + BaO

Boek
Thema: Overlijden oma

Dag Lieve oma

KO – BaO

Boek
Thema: overlijden oma

Anna’s moemoe is dood

KO + BaO

Boek
Thema: Overlijden opa

Dag Opa

KO + BaO

Boek
Thema: overlijden van een
broer / zus (voor de
geboorte)

Brief uit de hemel
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BaO

Werkboek
Thema: overlijden

Dood

BaO

Werkboek
Thema: overlijden

Ik zal je nooit vergeten
‘een boek met herinneringen’

BaO – SO

Boek:
Thema: rouw / verlies
algemeen
Doelgroep: kinderen /
jongeren kunnen dit zelf
lezen

Als iemand doodgaat…
Wat jij wil weten over doodgaan, begraven,
cremeren

SO

Boek
Thema: Algemeen verlies

Over leven en dood. Een boek voor jongeren over
afscheid nemen en loslaten.

BaO +
secundair
onderwijs

Thema: Gedichten bundel
algemeen verlies

Als vlinders spreken konden

KO + Bao
+ (evt.
secundair)

Memospel
Doelgroep: kinderen (evt.
jongeren) met een vorm van
autisme of met een
verstandelijke beperking die
in aanraking komen met de
dood

Vergeet-niet-me-verdrietjes

BaO +
begin SO

Didactisch materiaal:
kwartetspel

Niet hier, wel dichtbij

BaO

Stripverhaaltje dat de klas
samen kan maken +
algemene informatie

Zakboekje voor kinderen

Bao – SO

Didactisch materiaal:
Herinneringskaartjes
(bij overlijden)

Sterrenkaartjes
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KO + Bao
+
secundair

Creatief handboek bij verlies
en rouw

Gekleurde tranen

BaO + SO

Didactische werkvormen:
creatieve opdrachten

Sokken van de olifant

BaO + SO

Overzicht boekenlijst

Lijst van boeken rond thema rouw / verlies die ze
kunnen ontlenen in de bibliotheek.

Thema= rouw in verschillende culturen

BaO + SO

Boek
Thema: hoe kinderen en
jongeren uit verschillende
culturen denken over leven
en dood

Kun je internetten in de hemel ?

Thema: zelfdoding

KO – BaO

Boek
Thema: zelfdoding

De visjes van Océane.

BaO

Werkboek
Thema: na zelfdoding in de
omgeving van de leerling

Weg van Mij

SO

Boek:
Thema: 60 brieven van
nabestaanden over leven
met zelfdoding

Leven met zelfdoding

Thema: kanker

BaO +
begin SO

Boek / werkboek
Thema: kanker

Grote woorden bij kanker + troostkaarten (+ boek
troostkaarten)
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Thema: verlies van huisdieren

KO + BaO

Boek
Thema: verlies van een
huisdier

Willem is in de wolken

Thema: ouders met psychische problemen

BaO

Boek
Thema: ouders met
psychische problemen

Papa is paars en mama is groen

Thema: echtscheiding

BaO

Werkboek
Thema: echtscheiding

Ik hoor bij jullie allebei

Thema: verkeersongeval

SO

Boek
Thema: Gids na een
verkeersongeval

Als het verkeer je raakt

Thema: gevoelens

KO + BaO

Didactisch materiaal: waaier
Thema: gevoelens

Gevoelsthermometer

KO + BaO

Boek
Thema: gevoelens

De kleur van emoties
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EXTRA

KO – BaO

knuffel

Zorgenvriendje (2)
Doel:
Alle Zorgenvriendjes hebben een mond die
dichtgeritst kan worden. Daardoor kunnen
kinderen hun problemen en angsten bij hun
knuffels kwijt. Ze ritsen eenvoudigweg de mond
van hun knuffel open en vertellen hun probleem of
schrijven het op een briefje, dat ze in de mond
van hun knuffel doen. Daarna kunnen ze deze
weer dichtritsen.
Zorgenvriendje oranje strepen:
Hallo, ik ben Zorgenvriendje Saggo. Zorgen zijn
mijn lievelingseten. Allemaal! Jammie, jammie.
Neem mij overal mee naartoe. Dan weet je zeker
dat er niets misgaat.
Zorgenvriendje paarse strepen:
Ik ben Wanda. Men noemt mij ook wel "Juffrouw
Slim", omdat ik voor elk probleem wel een handige
oplossing weet. Op mijn hoofd heb ik een
voelspriet die alle zorgen opmerkt.

BaO – SO

Didactisch materiaal:
brievenbus

Troostdoos

BaO – SO

Film : Inside out

De film volgt de emoties van het meisje Riley. Alle
mensen worden geleid door hun emoties: Plezier,
Angst, Woede, Afkeer en Verdriet. De
gepersonifieerde emoties wonen in het
hoofdkantoor, het controlecentrum in de geest,
waar ze haar adviseren in het alledaagse leven.

BaO – SO

Film: Bambi

In de film is Bambi een witstaarthert, in het boek
dat de basis vormt voor de film is hij een ree.
Bambi wordt bij zijn geboorte uitgeroepen tot
"Prins van het Bos". Wanneer hij ouder wordt raakt
Bambi bevriend met andere dieren in het bos,
maar zijn geluk slaat al gauw om als zijn moeder
doodgeschoten wordt door jagers. Bambi leert
overleven en wordt verliefd.
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BaO – SO

Film: The fault in our stars

De film gaat over een meisje, Hazel Grace
Lancaster, die kanker heeft. Op een dag komt ze
bij haar praatgroep Augustus Waters tegen, die
ook kanker heeft gehad. Het klikt meteen en er
ontstaat een vriendschap.

KO – BaO

Vertelstenen
Thema: gevoelens

Story Stones

KO – BaO

Beschermvriendje (steen)
Thema: verlies

Drie verschillende soorten:
1) engeltje
2) monstertje
3) eenhoorn

KO – BaO
– SO

gelukspoppetjes

2 soorten: kikker – vogel

Gekleurd papier

Schaar

Lijm

Stiften

Wasco’s

Potloden

Handpoppen : egel – schildpad - draak
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Materialen voor de leerkrachten / ouders / opvoeders / begeleiders
Doelgroep

Thema

Naam
Thema: rouw algemeen

BaO – SO

Boek:
Thema: rouw / verlies
algemeen
Doelgroep: leerkrachten

De meest gestelde vragen over kinderen en de
dood

SO

Boek
Thema: Het bevat een
protocol, een checklist,
werkvormen en informatie bij
een overlijden.
Schoolondersteuning.

De rouwende school

SO

Didactisch pakket mbt
leefwereld van jongeren

Troost in wanhoop (nog niet in de koffer)

KO + BaO
+ SO

Boek
Thema: rouw bij kinderen en
jongeren met ASS

Moet ik nu huilen ?

Thema: rouw in verschillende culturen

BaO + SO

Informatie over rouw in verschillende culturen

BaO + SO

Boek
Thema: hoe kinderen en
jongeren uit verschillende
culturen denken over leven
en dood

Kun je internetten in de hemel ?

Thema: zelfdoding

BaO + SO

Boek
Thema: kinderen en jongeren
ondersteunen na zelfdoding
in hun omgeving

Kon je dan niet blijven voor mij ?
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Thema: kanker

BaO + SO

Boek
Thema: leerkrachten die
kinderen van een ouders met
kanker willen steunen

’s Nachts hoor ik de troostvogels zingen

Thema: verkeersongeval

SO

Boek
Thema: Gids na een
verkeersongeval

Als het verkeer je raakt
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