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Lesbrief Krachtbronnen coronaspecial - Kracht van verandering
Voor ouders/verzorgers

Beste ouders/verzorgers,

Waarschijnlijk ben je nog gedeeltelijk thuis samen met de kinderen. Op sommige dagen gaan de 
kinderen weer naar school, op andere werken ze nog thuis. We houden vol, zoals premier Rutte 
ons vraagt. Het coronavirus heeft sinds de start voor veel veranderingen gezorgd in de wereld, 
in Nederland en bij je thuis. Heb je hier al bewust bij stil gestaan? Welke veranderingen hebben 
eigenlijk jouw leven beïnvloed en hoe ervaar je dat? Hoe kijken jouw kinderen aan tegen de ver-
anderingen die zij meemaken?
Ook ons Krachtbronnen-team ervaart veel veranderingen in het dagelijks leven. Maar we zijn niet 
gestopt met werken! We willen graag iets bijdragen, aan kinderen en hun thuisonderwijs. 
Speciaal voor hen hebben wij deze tweede online Krachtbronnenles gemaakt, over de Kracht 
van verandering. 

Krachtbronnen
Krachtbronnen is een methode voor burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotionele 
vorming. Aan de kinderen leggen we dat zo uit:

Als je een Krachtbronnen-les doet, dan leer je meer over hoe je goed met elkaar omgaat, wie jij 
bent en wat je voelt. Je leert meer over verschillende mensen en hun achtergrond, hun geloof 

en cultuur bijvoorbeeld. En je leert meer over de Nederlandse samenleving: hoe kunnen we 
goed samenleven?

In deze tijd, waarin we op elkaar zijn aangewezen, zijn naast de reguliere (zaak)vakken deze 
leerdomeinen ook belangrijk.

Wat gaat jouw kind doen?
We hebben voor jouw kind een tweede Krachtbronnen corona-special gemaakt:
• Een les van 60 minuten die uw kind zelfstandig kan doen.
• Een duidelijke video-instructie .
• Jouw kind heeft nodig: het werkblad, een pen en een telefoon om een filmpje mee te maken. 
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Inhoud van de les
In de les komen de volgende onderdelen aan bod:
• We luisteren naar een bijzonder verhaal dat gaat over verandering en zien de mooie  

illustraties.
• We bedenken wat er allemaal is veranderd door corona voor onszelf en gaan omdenken: we 

leren anders tegen een probleem aankijken.
• We onderzoeken hoe religieuze gemeenschappen omgaan met samenkomsten in coronatijd.
• We interviewen iemand in onze omgeving over de veranderingen in zijn/haar leven.
• We weten wat de kracht van verandering is!

Wat wordt er van ouders/verzorgers verwacht?
• Help jouw kind met de voorbereiding van de les (de eerste 5 minuten van de video). Daarna 

gaat hij of zij een uur zelfstandig aan het werk met de les.
• In de introductie wordt een prentenboek voor oudere kinderen met een prachtig verhaal 

over verandering voorgelezen. Misschien kun je op een moment na de les vragen naar de 
inhoud van dit verhaal en wat het met de kracht van verandering te maken heeft. Zo bied je 
je kind nogmaals de gelegenheid om hierover na te denken.

• We bekijken in deze les welke veranderingen de kinderen zelf meemaken. Heb je met je kind 
al een gesprek gevoerd over hoe hij of zij de veranderingen veroorzaakt door het coronavi-
rus ervaart? Zo niet, dit is een mooie kans om dit alsnog te doen.

• Jouw kind maakt een inspirerende videoboodschap voor zijn of haar klas met een telefoon. 
Indien jouw kind geen eigen telefoon heeft, leen jouw telefoon dan uit en help eventueel bij 
het maken van filmpje in TikTok.

• Jouw kind gaat jou of iemand anders in de nabije omgeving interviewen over de verande-
ringen, voornamelijk veroorzaakt door de pandemie, die jij of de andere persoon ervaart. 
Sta open voor het interview en probeer je niet als leerkracht of ouder te gedragen, maar als 
geïnterviewde. 

Contact
Mocht u vragen hebben dan kunt u die gerust stellen! Neem contact op met onze coördinator 
Primair Onderwijs: Melissa Bakker (melissa.bakker@creathlon.nl, (06) 52 45 12 05).

Namens het Krachtbronnenteam: veel plezier met de les!!
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