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Voorbereiding:
Neem het verhaal eerst zelf rustig door. Bekijk de prenten en bedenk vragen die je aan de
klas wil stellen. Enkele voorbeeldvragen:
• Wie zou er een draak willen hebben als huisdier? Vertel eens iets over je eigen
huisdieren.
• Lance en Lot zien ooievaars voorbijvliegen. Wie van jullie heeft er weleens een
ooievaar gezien? En hadden die dan kinderen bij zich?
• Waarom kijken Lance en Lot in de kolen, en waar komt dat verhaal vandaan?
• Weet iemand naar welk land Lance en Lot geweest zijn? Waar zou dat liggen?
• Welk cadeautje zou jij knutselen voor een nieuw broertje of zusje?
• …

Het verhaal starten:
Vraag de klas om in een kring te gaan zitten. Laat de cover van Lance & Lot zoeken zich rot
zien en vraag de kinderen waar ze denken dat het boek over zal gaan.

Het verhaal vertellen:
Lees het verhaal voor en neem bij elke prent voldoende de tijd om deze samen met de
kinderen te bekijken.

Nabespreking:
Als het verhaal afgelopen is, kun je met de kinderen een gesprek voeren over de vragen die
je op voorhand hebt bedacht, maar je kunt bijvoorbeeld ook praten over het holebi-thema
of de diverse gezinsvormen. Dit kun je doen aan de hand van de volgende richtvragen:
• Wat is jouw lievelingsstuk van het verhaal?
• Kunnen jullie voorbeelden geven van gezinnen?
• Hoe zit het hier in de klas? Welke gezinnen ken jij zelf?
• Wat zijn de voordelen van het hebben van twee papa’s of twee mama’s?
• Wat zijn de nadelen van het hebben van twee papa’s of twee mama’s?
• Wie kent er nog meer twee mama’s of twee papa’s met een kindje?
• …
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Extra activiteiten:
Je kunt zelf heel wat activiteiten verzinnen bij dit boek. Hieronder enkele ideeën om je op
weg te helpen:
• Knutsel met alle kinderen een ridderkostuum. Maak hierin geen onderscheid tussen
jongens of meisjes. Iedereen kan namelijk een ridder zijn.
• Verzin een activiteit waarin de kinderen verkleed als ridders zelf op zoek moeten
gaan naar een baby. Je kunt een pop verstoppen in de klas of in de school.
• Organiseer samen met de kinderen een babyborrel voor Lance en Lot.
• Knutsel een kaartje om Lance & Lot te feliciteren en verstuur het via de site
(www.lance-lot.info) of per post naar
Lance & Lot
Postbus 35
2840 Rumst
BELGIË
• …

‘Lastige’ kindervragen:
Sommige kinderen denken al te weten dat er een ‘papa’ en een ‘mama’ nodig zijn om een
kindje te maken en zullen vragen hebben bij bepaalde gezinsvormen (éénoudergezinnen,
holebi-gezinnen). Indien deze vragen komen, kun je de andere kinderen uit de klas vragen of
zij weten hoe dit kan.
Wat is adoptie/pleegzorg?
Sommige ouders kunnen door omstandigheden (tijdelijk) niet voor hun kind zorgen. Dan kan
het kind geadopteerd worden of bij een pleeggezin gaan wonen.
Zowel bij pleegzorg als bij adoptie groeit een kind op in een ander gezin. Pleegzorg is in
principe tijdelijk. Soms duurt het verblijf heel even, soms heel lang. De geboorte-ouders van
een pleegkind blijven zo veel mogelijk betrokken en hebben inspraak bij belangrijke
beslissingen.
Bij adoptie krijgt het kind nieuwe ouders. Dit is in principe ‘voor altijd’: het kind gaat deel
uitmaken van het adoptiegezin en krijgt ook de achternaam van de adoptieouders.
Noot: Indien je adoptie- of pleegkinderen in je klas hebt, kan het belangrijk zijn hier even op
in te gaan (zonder het kind in kwestie te noemen). Check dit wel eerst even met de
betrokken ouder(s) of voogd(en). Misschien weet het kind zelf nog niet dat het geadopteerd
is!
Hoe kunnen twee mama’s een kindje maken?
Om een kindje te maken heb je drie dingen nodig: een eitje, een zaadje en de buik van een
vrouw om een kindje in te laten groeien. Als een vrouw alleen is of samen is met een andere
2

Lance & Lot zoeken zich rot

Lesbrief, 2016-2017

vrouw, kan ze naar het ziekenhuis gaan. Daar stopt de dokter een zaadje in één van haar
eitjes en dan kan er een kindje groeien in haar buik.
Noot: Uiteraard kunnen lesbische koppels ook op andere manieren kinderen hebben (uit een
vorige heteroseksuele relatie, adoptie, …)
Hoe kunnen twee papa’s een kindje maken?
Twee papa’s kunnen niet zelf een kindje maken. Maar ze kunnen bijvoorbeeld wel een kindje
adopteren. Soms helpt een vrouw hen ook: een draagmoeder. Hoe draagmoederschap
technisch werkt, kun je uitleggen zoals IVF.)
Nog wat terminologie:
Meemoeder, meemama (soms ook plusmama): in een lesbische relatie de persoon die niet
de biologische moeder van het kind is.
Plusmama, pluspapa: huidige, minder ‘beladen’ termen voor stiefmama of -papa.

Deze lesbrief is tot stand gekomen in samenwerking met Çavaria.
Meer informatie rond het thema ‘holebi’ in de klas kan je vinden op www.schooluitdekast.be
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