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Samenvatting
Lance en Lot zijn ridders. Ze geven feesten en maken verre reizen, maar hun kasteel is leeg, stil
en koud. Huisdieren vallen af als mogelijkheid om het kasteel op te vrolijken, maar een baby
zou kunnen. Ze zoeken zich rot, maar hun acties leveren niets op. Na jaren komt een mevrouw
aan de deur, die ouders zoekt met liefde en ruimte voor een baby’tje. Lance en Lot schrikken
zich rot, maar zetten dan blij hun kasteeldeur open voor ridder Constantijn.

thematiek
Prentenboek met korte teksten, gebaseerd op een echt gebeurde adoptie door twee papa’s.
Kleurrijke tekeningen met veel fantasie en grapjes en met grote, expressieve gezichten. De
precieze aard van de relatie tussen de twee ridders is open gelaten. Een speels, laagdrempelig
boek over diversiteit en adoptie.

Aandachtspunten
Het is belangrijk bij alle activiteiten, dat elke leerling zich veilig voelt en vrij is om iets te delen
met de klas of niet. Bij het onderwerp ‘gezinsvormen’ is dit extra belangrijk voor kinderen van
wie de ouders gescheiden of overleden zijn en voor kinderen die ouders van hetzelfde
geslacht hebben of in een nieuw samengesteld gezin wonen.

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 in de moestuinen?
Weet iemand naar welk land Lance en Lot geweest zijn?
Welk cadeautje zou jij knutselen voor een nieuw broertje of zusje?
Deze vragen komen nadat het verhaal is voorgelezen.

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

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

Nabespreken
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 diverse gezinsvormen:
Wie woont bij kleine ridder Constantijn in het kasteel? Heeft hij een papa of mama of 2
mama’s of 2 papa’s?
Wat vind je het leukste stuk van het verhaal?
Jij vertelt: Bijna iedereen woont samen met familie, het gezin in een huis. Jij geeft voorbeeld
van het eigen gezin. Wie wonen er in het huis van de leerkracht? Vraag: Hoe zit het hier in
de klas? Wie wil vertellen over de mensen met wie jij woont in je huis?
Aandachtspunt: zet geen kinderen centraal uit specialere gezinssituaties. Laat het uit henzelf
komen. Wanneer andere kinderen uit de groep het gezin van een klasgenoot centraal stellen,
reageer dan subtiel. Bijvoorbeeld alleen met: 'ja, dat is zo.' En geef andere wending aan het
gesprek. Vermijd zinnen als: 'En dat is niet gek! (Want dan staat een kind juist centraal)'

lessuggesties/activiteiten
Toneelspelen
Kinderen kunnen toneelspelen over Lance en Lot. Leerkracht vertelt het verhaal. De kinderen
beelden uit. Wat hebben we nodig? (bijv. helm, schild en pop) Hoeveel personen? Meiden en
jongens kunnen de ridders spelen.
Knutselen
Knip/plak de 2 ridders met de baby tweedimensionaal op papier
Maak een schild van karton met daarop het eigen gezin (met wie woon jij thuis?)
Maak een kasteel van een doos (bijv. met kantelen) en maak er een kijkdoos van: wie is er
in het kasteel te zien?
Babyshower organiseren
Organiseer samen met de kinderen een babyshower voor Lance en Lot. Maak bijv. kartonnen
rondjes met muisjes (= kleine propjes in kleuren). Wat voor kleur kunnen de muisjes hebben?
Moet dit altijd roze voor meisjes en blauw voor jongens zijn? Welke kleur vinden jullie mooi?
Felicitatie: maak een kaart!
Teken of versier een kaartje om Lance & Lot te feliciteren met hun baby.
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 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.
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