INSTRUCTIE DOCENTEN
Beter praten
Voor kinderen in het Speciaal onderwijs en Praktijk onderwijs heeft De Kindertelefoon, in samenwerking met
RondomBaaz, een digitale les ontwikkeld. Door deze les maken kinderen kennis met De Kindertelefoon en leren
zij over het belang van praten.
In vertrouwen over ALLES praten
De Kindertelefoon is dé plek in Nederland waar kinderen elke dag gratis vertrouwelijke gesprekken kunnen
voeren over onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken met mensen in hun omgeving. We
bieden een veilige plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn en in vertrouwen over ALLES kunnen praten. Dit kan
zowel per telefoon, chat als op het forum. We luisteren naar kinderen, belangeloos en altijd zonder oordeel. We
helpen kinderen, niet door met een kant en klare oplossing te komen, maar juist door hen te leren gesprekken
te voeren en hun zelfinzicht te vergroten en te leren vertrouwen op hun eigen kracht. We stellen kinderen gerust
(je bent niet de enige), geven indien nodig de norm aan (bv: het is niet normaal dat je vader je slaat) en we
‘ontschuldigen’ (het is niet jouw schuld dat je ouders gaan scheiden). We geven desgewenst informatie en
begeleiden hen - waar nodig - naar specialistische kennis en hulp.
Digitale les: beter praten
Deze digitale les is ontwikkeld om klassikaal aan te bieden. De les is gemakkelijk via deze link te openen.
Je kunt ervoor kiezen om kinderen de tekst zelf te laten lezen, ze als docent voor te lezen of de instructies voor
te laten lezen, via de paarse knop. Denk er dan aan om het geluid aan te zetten. De navigatie in de les kan via
de pijltjes onderaan de pagina. De les bevat de volgende inhoud:


Pagina 1 geeft informatie over praten.



Pagina 2 geeft informatie over luisteren.



Pagina 3 bestaat uit een opdracht, de instructies staat duidelijk in de les. Hier zit geen voorleesknop bij.



Pagina 4 bestaat uit informatie over praten en een korte (teken) opdracht. Benodigdheden zijn een
A4tje en potloden.



Pagina 5 is een tekenopdracht waarbij de kinderen hun eigen praatboom mogen tekenen. Hier zit
geen voorleesknop bij. De instructies staat duidelijk in de tekst. Benodigdheden hier zijn een A4tje en
potloden.



Pagina 6 geeft tips over praten.



Pagina 7 toont een filmpje waarin wordt uitgelegd hoe je kunt praten met De Kindertelefoon.



Pagina 8 legt het begrip ‘vertrouwelijk’ uit.



Pagina 9 geeft informatie over hoe contact op te nemen met De Kindertelefoon.

In totaal duurt de les ongeveer 20-30 minuten, afhankelijk van hoe lang de tijd wordt genomen voor de
tekenopdracht.
We wensen jullie ontzettend veel plezier met deze les!
Mochten er naar aanleiding van deze les nog vragen/opmerkingen zijn kunnen deze gestuurd worden naar:
marlien.jonkers@kindertelefoon.nl.
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