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Samenvatting
In dit moderne sprookjesboek zijn vijftien sprookjes van topauteur Janneke Schotveld te
vinden. ‘De kikkerbilletjes van de koning’ is een bundel geestige en ontroerende sprookjes die
nét een beetje afwijken van het traditionele sprookjesrecept. Bij elk verhaal staan tekeningen
van een andere topillustrator, onder wie Martijn van der Linden, Thé Tjong-Khing, Linde Faas,
Milja Praagman en Annet Schaap.

thematiek
Er zijn drie verhalen met een duidelijke link naar gender- of seksuele diversiteit en inclusie:
Prinses Ishana van overzee
Prinses Lupine moet haar bruidegom kiezen uit zevenhonderd prinsen, maar bij niet één prins voelt
ze kriebels in haar buik. Het wordt een prinses.
Prinses Flora
Twee koningen hebben alles wat ze wensen, maar ze willen zo graag een kindje.
De dappere ridster
Een ridster besluit om de prins van haar dromen uit het kasteel van zijn ouders te bevrijden.

Aandachtspunt
Bij alle activiteiten is het belangrijk dat elke leerling zich veilig voelt en zich vrij voelt om iets te
delen met de rest van de klas of niet. Hier is dat extra belangrijk voor kinderen met ouders van
hetzelfde geslacht. Zij vinden het soms niet fijn om met hun gezin in de schijnwerpers te staan.
Goed om dat te respecteren.

Tips voor in de klas
Deze verhalen kunnen een aanknopingspunt zijn voor een gesprek of een activiteit rond
gezinsvormen.
Kringgesprek: wie wonen er bij jou thuis?
Uitgangspunten voor het gesprek: iedereen mag zijn wie die is en houden van wie die wil.
Gezinnen met verschillende vormen zijn anders, maar niet beter of slechter.
Voorbeeldvragen: De leerkracht vertelt eerst over zichzelf: wie woont er nog meer in mijn huis?
Daarna volgen vragen aan de kinderen: Wie wonen er in jouw huis? Bij twee huizen: wie woont
in het ene huis, wie in het andere? Heb je broertjes? Heb je zusjes? Woont er nog iemand
anders in jullie huis? Woont er een dier bij jullie?

lessuggesties/activiteiten
Kwartetspel: 'Met wie woon jij?'
Het kwartet gaat over negen gezinsvormen. Terwijl de leerlingen deze thuissituaties bij elkaar
‘sparen’, maken ze onder meer kennis met een cultureel diverse familie, een alleenstaande
vader, een islamitisch gezin, een meisje met twee moeders en een jongetje dat met zijn oma
woont.
Dit spel kun je downloaden op www.gendi.nl van Stichting School en Veiligheid.
Kies: ‘Lesmaterialen’ en dan 'Alle lesmaterialen'. Selecteer onder ‘Sector’: PO. Klik op : Kwartet:
‘Met wie woon jij?’ Daar vind je meer info, aanwijzingen om het spel te maken en materiaal om
te downloaden.
Schrijf je eigen sprookje!
Laat de leerlingen een eigen sprookje verzinnen. Stel vragen als: Waar speelt het zich af? Wie
spelen een rol? Wat is het probleem dat opgelost moet worden?
Laat de leerlingen tekeningen maken bij het sprookje.
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