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★  Betekenisgeving voor iedereen  ★  Kleurrijk lesmateriaal  ★  Kijk op de wereld

Levensbeschouwing 
voor alle kinderen

www.kleuropschool.nl
Digitaal lesmateriaal
De ondersteuning van de lessen met afbeeldingen, filmpjes, 
woordspinnen en wat de auteurs ook maar bedenken kan  
eenvoudig via het digibord. Voor abonnees hebben we  
nu veel materiaal beschikbaar om het schoolklimaat nog  
prettiger te maken en nog meer Kleur op school te geven  
aan het leven op en rond de school.

Vieringen
Kleur op school heeft ruim 20 vieringen beschikbaar voor  
wereldse, religieuze en algemene feest- en gedenkdagen  
door het hele jaar heen. Voor elke viering zijn twee lessen  
voor de onderbouw (groep 1 tot en met 4) en twee lessen  
voor de bovenbouw (groep 5 tot en met 8). Daarnaast is er een 
beschrijving van elementen voor een viering met de groep of 
met de hele school.

Verhalen
Ondertussen hebben we met Kleur op school een grote  
hoeveelheid mooie, zinnige en prikkelende verhalen  
beschikbaar voor gebruik in de school. We hebben deze  
verhalen nu op thema gerubriceerd en stellen ze voor  
abonnees beschikbaar via de website.

KLEUR OP SCHOOL UITPROBEREN?
Je kunt Kleur op school uitproberen met een proefabonnement. Een proefabonnement kost  
€ 50,00 en bestaat uit evenveel exemplaren als er groepen zijn op school om Kleur op school 
in de hele school uit te proberen. Bij een proefabonnement krijgt de school ook toegang tot de 
digibordtoepassing.

Voor meer informatie kun je contact opnemen  
met de uitgever van Kleur op school:

Levendig Uitgever 
telefoon 06 - 226 13 701
www.kleuropschool.nl of 
per e-mail kleur@levendiguitgever.nl

Redactie Kleur op school
Jeroen Hoogerwerf (hoofdredacteur),
Annemarie Jongbloed, Anouk Overbeek en Nynke Bos.

Illustraties
Iris Boter (groep 1 & 2)
Petra Heezen (groep 3 & 4)
Daniëlle Schothorst (groep 5 & 6)
Wendelien van den Erve (groep 7 & 8)

FOTO OMSLAG: © ROBERT KNESCHKE | DREAMSTIME.COM

Laat je verrassen  
door de veelkleurige  

geluiden die in de groep  
naar boven kunnen  

komen!
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Jaargang 13 – Nummer 1
Augustus – november 2021

Zijn wie je bent, 
worden wat je wil

★  in je kracht  ★  jezelf zijn  ★  toekomst

Morgen ben je een ander kind
Een verhaal van Tara de rode krijger

Mama Suus wil van Tara een ander kind maken, een kind in een jurk.
Maar Rode Krijgers dragen geen jurk. Waarom begrijpt haar moeder dit niet?
Wat voor een moeder normaal is, is voor een Rode Krijger om te huilen.
Wat doe je als je moeder je maar raar vindt?

Ze houdt heus van je. Toch had ze liever een ander kind.
Dat ben je niet. Moet je dat dan toch worden, voor de lieve vrede?

Morgen ben je een ander kind, gaat over diversiteit: mogen zĳ n wie je bent, al voldoe je niet aan 
de verwachting van je ouders of de buitenwereld. Het biedt de mogelĳ kheid om een pittig thema 
herkenbaar te maken en te bespreken.

Dit prentenboek is in de eerste plaats bedoeld voor kinderen thuis en op school vanaf 6 jaar.                                                                 
Als voorleesboek en/of leesboek. Maar dit boek gaat ook over de rol van de ouder, de opvoeder en 
de leerkracht, die onbewust en goedbedoeld hun eigen verwachtingen plakken op kinderen. 

Auteur Regine Hilhorst
Illustrator  Lies Koning
Hardcover 48 pagina’s
ISBN  978 908 3140 71 1

Prĳ s 
€ 17,50

Te koop via www.boekwinkel.levendiguitgever.nl  
en via de (online) boekhandel.

Levendig Uitgever, voor boeken die iets met je doen!
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Jaargang 13 – Nummer 2November 2021 – februari 2022

Dat is (niet) eerlijk!
★  rechtvaardig  ★  eerlijk  ★  jokken

Zijn wie je bent, worden wat je wil 22 gedichten uit Aruba, Bonaire, Curaçao en Nederland

Dichters
Aruba: Irmgard Frans, Liliana Erasmus, Robert Reeberg en Sergio Tjie a Loi

Bonaire: Monica ClarindaCuraçao: Alvin ‘Tio Ali’ Ignecia, Crisen Scorea, Diana Lebacs, Laura Quast en Mercée Doran

Nederland: Arie de Bruin, Bette Westera, Charlotte Doornhein, Curt Fortin,

Daniëlle Schothorst, Dolf Verroen, Fred Diks, Jeroen Hoogerwerf, Joke van Leeuwen,

Jos van Hest, Lydia Rood en Mariska Hammerstein
Illustraties
Helen van Vliet en Vanessa PaulinaISBN 9789083140766 | NUR 290 

48 pagina’s, A5, hard cover | Prijs 
€ 10,-

Verschijnt 1 september 2021

Kinderboekenweek-

Kinderboekenweek-

Kinderboekenweek-gedicht 2021
gedicht 2021
gedicht 2021

In de twee-en-twintig gedichten in deze bundel komen vele 
beroepen voorbij. Droombanen, banen waar ooit over werd 
gedroomd en dromen die niet zijn uitgekomen. Van bekende en 

onbekende dichters, allemaal geschreven uit het hart, om het leven 

te vieren, waarin een ieder zijn eigen unieke rol vervult. 

In dit boekje is het Kinderboekenweekgedicht 2021 van Joke van 

Leeuwen opgenomen met toestemming van de CPNB. Het gedicht is 

door de dichter aangepast en voorzien van een Caribisch tintje.

Als kind ben je al, en leef je je leven, met je eigen karakter, je eigen 

vrienden en je eigen kijk op de wereld. Iedereen is uniek, heeft talenten en 

mogelijkheden. Leren en ontwikkelen vinden altijd en overal plaats. Kinderen 

ontdekken gaandeweg wat ze mooi, belangrijk of inspirerend vinden. 

Het boekje is tot stand gekomen in samenwerking met Biblioteka Nashonal Kòrsou 

en Biblioteca Nacional Aruba. De opbrengst van dit boekje komt ten goede aan de 

leesbevordering op Aruba en Curaçao.

WORDEN WAT JE WIL

6 OKT T/M 17 OKT 2021 

www.levendiguitgever.nl
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Jaargang 13 – Nummer 3
Februari – mei 2022

Alles verandert
★  verandering  ★  lekker flexibel  ★  ingrijpend

De zomer dat de liefde verdween

Het was zomer. Buiten zinderde de warmte, maar bij Roxie thuis was de sfeer koel. Haar 
papa en mama maakten steeds meer ruzie. Met het einde van de zomer kwam er een 
einde aan de liefde. Roxie raakt verstrikt in de strijd tussen haar ouders …

Met veel gevoel vertelt Roxie hoe zij met de scheiding van haar ouders probeert te leven. 
Vanaf 6 jaar.

Auteur en illustrator: Kristel Naessens | Hardcover, 32 pagina’s 

ISBN ISBN 978 949 1740 75 6   
€ 14,95

Voor altijd vrienden

Bram en Aron zijn de beste vrienden. Hun vriendschap is voor altijd. Ze doen alles samen. 
Als Bram ziek wordt, probeert Aron hem zoveel mogelijk te helpen. En ze hebben 
ondanks alles een mooie tijd samen. Dan komt Bram te overlijden. En voelt Aron zich 
alleen. Ze zouden toch altijd vrienden blijven?

Een ontroerend verhaal over doodgaan, rouwen en troosten voor iedereen die een 
vriendje moet missen. 

Auteur: Jeroen Hoogerwerf | Illustrator: Petra Heezen | Hardcover, 24 pagina’s 

ISBN 978 94 91740 69 5   
€ 14,95

www.levendiguitgever.nl

Levendig Uitgever, voor 
boeken die iets met je doen!

Mama heeft een beer in haar hoofd

Mama Kangoeroe heeft een beer in haar hoofd. Het is een Grommende Beer. En de Beer laat 
zich niet zomaar wegjagen. Kleine Kangoeroe stelt vragen aan Papa en Mama Kangoeroe. 
Mevrouw Uil geeft wijze raad. Daarom gaat Mama Kangoeroe op zoek naar het Praatbos. 
In de hoop dat de Grommende Beer in het Praatbos veel kleiner gemaakt kan worden …

Een invoelend en integer prentenboek voor kinderen om te vertellen hoe het is als je als 

ouder in psychische problemen zit en daar probeert uit te komen. 

Auteur: Nele Reynders | Illustrator: Sofie Schollaert | 32 pagina’s

ISBN 978 949 1740 86 2   
€ 14,95  

Te koop via www.boekwinkel.levendiguitgever.nl
en via de (online) boekhandel.
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Prentenboeken over ingrijpende veranderingen
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Delen van betekenissen
In de maatschappij en ook in de school is het delen van  
betekenissen belangrijk. Als je ervaart én erkent dat  
betekenissen verschillend zijn, en je elkaars ‘betekenisgeving’ probeert te begrijpen, kun je er meer  
respect voor opbrengen. De uitwisseling van betekenissen vindt plaats in ontmoeting en dialoog.  
De betekenis die een ander geeft kan jou weer inspireren, een spiegel voorhouden, in ieder geval:  
beïnvloeden. Dit geeft ook een verdieping aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en  
sluit heel goed aan bij de thema’s rond burgerschap.

De leerkracht als begeleider 
De rol die je als leerkracht hebt is bij de lessen van Kleur op school vooral die van begeleider. Je bent  
bij deze lessen g een kennisbron of iemand die het ‘goede antwoord’ weet. Want op de meeste vragen 
die op tafel komen is er niet zoiets als het goede antwoord. Je draagt zorg voor een veilige sfeer waarin 
kinderen zich durven uitspreken over zaken die voor hen wezenlijk zijn. Je stelt verdiepende vragen, 
vraagt door en geniet van de vragen van de kinderen. Mooie vragen stellen is bij Kleur op school belang-
rijker dan juiste antwoorden geven. En dat geldt ook voor de kinderen!

Informatie brochure – KLEUR op school 3

Kleur op school sluit aan  bij de realiteit van geloofsbeleving  in de school: wij hebben op school  leerlingen die geloven en die niet  geloven. De onderwerpen zijn divers:  de manier van hoe omgaan met elkaar,  wie ben ik en wie is mijn buurman  en hoe ziet de wereld om me  heen eruit. 
Teamleider bovenbouw,  
RK Basisschool, Breda

2

  Kleur op school:  

 betekenis geven aan de wereld om je heen
 

 Laat kinderen op open wijze samen betekenissen
 ontdekken en praten over hoe zij in het leven staan. 

 Met aandacht voor filosoferen, omgaan met elkaar 
 en de wereld om je heen.

 Een prettige manier om aandacht te besteden 
 aan levensbeschouwing, sociaal-emotionele ontwikkeling
 en burgerschap in het basisonderwijs.

De basisschool is dé plek waar kinderen met allerlei verschillende achtergronden bij elkaar in de klas 
zitten. Ruimte voor verschillen in cultuur, waarden en religie die kinderen van thuis meekrijgen, is het 
visitekaartje van de school. In de lessen in Kleur op school zijn verschillen tussen kinderen in hoe zij 
tegen het leven aankijken juist interessant. 
Kleur op school snijdt onderwerpen aan die voor ieder kind belangrijk, toegankelijk en interessant 
zijn. Levensbeschouwelijke vorming, identiteitsvorming, sociaal-emotionele ontwikkeling en  
burgerschap vormen in de lessen één geheel. 

Je eigen levensverhaal
Kinderen geven voortdurend betekenis of ‘zin’ aan alles wat ze meemaken. Ook zonder een religieuze 
context ontwikkelt iedereen op deze manier een levensbeschouwing in wisselwerking met anderen en 
de wereld om hen heen. Levensbeschouwing is het bezig zijn met betekenisgeving. De vraag die we 
met Kleur op school aan kinderen stellen als we het levensbeschouwelijk gesprek voeren is dan ook: 
Wat betekent iets voor jou?
Iedereen ontwikkelt zijn eigen ‘levensverhaal’ of ‘betekenisverhaal’. Alle nieuwe ervaringen krijgen een 
plek in je levensverhaal, worden in een ‘zinvol’ verband geplaatst. Hoe iets betekenis krijgt in je verhaal 
hangt af van de bagage die je al hebt meegekregen en wat je hebt meegemaakt. Van je eigen levens-
verhaal dus. De betekenisgeving, dat eigen betekenisverhaal van het kind, dat staat bij Kleur op school 
centraal.

De lessen zijn altijd een open onderzoek  
naar alle mogelijke manieren waarop je kunt  

kijken naar een vraag of een onderwerp. 
Dat doen we aan de ene kant door te kijken naar  

ieders persoonlijke ervaring, bijvoorbeeld: 
• Welke manieren heb jij om even stil te worden  

van binnen? 
• Wat doen jullie thuis om iets bijzonders van een  

maaltijd te maken?
Aan de andere kant gaan de kinderen in dialoog met  

elkaar om levensbeschouwelijke of filosofische vragen  
met elkaar te onderzoeken; bijvoorbeeld:

• In welke dingen zijn kinderen beter dan grote  
mensen?

• Hoe kun je het weer goed maken als je iets  
verkeerds hebt gedaan?

KLEUR op school – Informatie brochure 

Kleur op school verbindt
“Als je de lessen volgt zoals  

Kleur op school ze aanbiedt, merk je  
dat je veel uit de kinderen kunt halen  

en dat de lessen wel degelijk  
betekenis hebben voor hun persoonlijke 

ontwikkeling. Het sluit heel mooi aan  
bij de leefwereld van de kinderen.  
Ze kunnen hun eigen gevoel, idee  

en gedachten kwijt. Er ontstaat meer 
onderling respect.”

Leerkracht groep 6,  

openbare school Arnhem
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Jos van Hest, Lydia Rood en Mariska Hammerstein
Illustraties
Helen van Vliet en Vanessa PaulinaISBN 9789083140766 | NUR 290 

48 pagina’s, A5, hard cover | Prijs 
€ 10,-

Verschijnt 1 september 2021

Kinderboekenweek-

Kinderboekenweek-

Kinderboekenweek-gedicht 2021
gedicht 2021
gedicht 2021

In de twee-en-twintig gedichten in deze bundel komen vele 
beroepen voorbij. Droombanen, banen waar ooit over werd 
gedroomd en dromen die niet zijn uitgekomen. Van bekende en 

onbekende dichters, allemaal geschreven uit het hart, om het leven 

te vieren, waarin een ieder zijn eigen unieke rol vervult. 

In dit boekje is het Kinderboekenweekgedicht 2021 van Joke van 

Leeuwen opgenomen met toestemming van de CPNB. Het gedicht is 

door de dichter aangepast en voorzien van een Caribisch tintje.

Als kind ben je al, en leef je je leven, met je eigen karakter, je eigen 

vrienden en je eigen kijk op de wereld. Iedereen is uniek, heeft talenten en 

mogelijkheden. Leren en ontwikkelen vinden altijd en overal plaats. Kinderen 

ontdekken gaandeweg wat ze mooi, belangrijk of inspirerend vinden. 

Het boekje is tot stand gekomen in samenwerking met Biblioteka Nashonal Kòrsou 

en Biblioteca Nacional Aruba. De opbrengst van dit boekje komt ten goede aan de 

leesbevordering op Aruba en Curaçao.

WORDEN WAT JE WIL

6 OKT T/M 17 OKT 2021 

www.levendiguitgever.nl

Uitgever

2021_010_LEV_UITG_Advertentie Boekenmagazine_203x280 augustus.indd   1

2021_010_LEV_UITG_Advertentie Boekenmagazine_203x280 augustus.indd   1

02-09-21   14:3602-09-21   14:36

cover_jgnr13-2_v2.indd   1
cover_jgnr13-2_v2.indd   1

02-09-21   14:3802-09-21   14:38

Uitgever

Uitgever

Uitgever

Jaargang 13 – Nummer 3
Februari – mei 2022

Alles verandert
★  verandering  ★  lekker flexibel  ★  ingrijpend

De zomer dat de liefde verdween

Het was zomer. Buiten zinderde de warmte, maar bij Roxie thuis was de sfeer koel. Haar 
papa en mama maakten steeds meer ruzie. Met het einde van de zomer kwam er een 
einde aan de liefde. Roxie raakt verstrikt in de strijd tussen haar ouders …

Met veel gevoel vertelt Roxie hoe zij met de scheiding van haar ouders probeert te leven. 
Vanaf 6 jaar.

Auteur en illustrator: Kristel Naessens | Hardcover, 32 pagina’s 

ISBN ISBN 978 949 1740 75 6   
€ 14,95

Voor altijd vrienden

Bram en Aron zijn de beste vrienden. Hun vriendschap is voor altijd. Ze doen alles samen. 
Als Bram ziek wordt, probeert Aron hem zoveel mogelijk te helpen. En ze hebben 
ondanks alles een mooie tijd samen. Dan komt Bram te overlijden. En voelt Aron zich 
alleen. Ze zouden toch altijd vrienden blijven?

Een ontroerend verhaal over doodgaan, rouwen en troosten voor iedereen die een 
vriendje moet missen. 

Auteur: Jeroen Hoogerwerf | Illustrator: Petra Heezen | Hardcover, 24 pagina’s 

ISBN 978 94 91740 69 5   
€ 14,95

www.levendiguitgever.nl

Levendig Uitgever, voor 
boeken die iets met je doen!

Mama heeft een beer in haar hoofd

Mama Kangoeroe heeft een beer in haar hoofd. Het is een Grommende Beer. En de Beer laat 
zich niet zomaar wegjagen. Kleine Kangoeroe stelt vragen aan Papa en Mama Kangoeroe. 
Mevrouw Uil geeft wijze raad. Daarom gaat Mama Kangoeroe op zoek naar het Praatbos. 
In de hoop dat de Grommende Beer in het Praatbos veel kleiner gemaakt kan worden …

Een invoelend en integer prentenboek voor kinderen om te vertellen hoe het is als je als 

ouder in psychische problemen zit en daar probeert uit te komen. 

Auteur: Nele Reynders | Illustrator: Sofie Schollaert | 32 pagina’s

ISBN 978 949 1740 86 2   
€ 14,95  

Te koop via www.boekwinkel.levendiguitgever.nl
en via de (online) boekhandel.
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