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Een likje verf voor prinses Rosa
Afstudeerproject wordt publicatie

S

hana Schrauwen, Shaula Smitz en Sophie Adriaensen
behaalden enkele jaren geleden hun diploma ‘bachelor
leraar kleuteronderwijs’. Ze maakten toen een
afstudeerproject dat sinds kort werd uitgegeven: ‘Een likje
verf voor prinses Rosa’. Met hun project wilden ze tegemoet
komen aan de vraag om techniek te integreren in de kleuterklas.

Shana Schrauwen: “We gingen in zee
met Acta vzw. Deze vzw organiseert
technische praktijkgerichte opleidingen voor de procesindustrie. Na een
bezoek waren we geïntrigeerd door
de installatie van buizen, verschillende hendels, opvangreservoirs en
computerbesturing. Alle ingrediënten moeten een proces doormaken
om een eindproduct te worden. We
werden uitgedaagd om dat proces te
vertalen naar een voor kleuters begrijpbare taal én er een prentenboek
van te maken. Na veel zwoegen lukte
het ons en konden we het prentenboek ‘Een likje verf voor prinses
Rosa’ en bijhorende handleiding met
lesfiches presenteren. Het prentenboek vertelt het verhaal van prinses
Rosa die haar kamer wil schilderen
in alle kleuren van de regenboog.
Maar er is alleen gele verf! Nergens
zijn er andere kleuren te vinden. Wat
nu? Prinses Rosa blijft niet bij de
pakken zitten en gaat zelf aan de
slag! Ze bouwt haar eigen verffabriek. De verschillende ingrediënten
moeten een hele weg afleggen voor-

aleer ze verf kunnen worden.
Ondertussen botst prinses Rosa op
enkele technische problemen.
Leraren kunnen in de kleuterklas
samen met de kleuters uitzoeken of
ze de problemen kunnen oplossen en
hoe ze dat dan zouden doen. In de
handleiding werden suggesties gebundeld. Er zijn activiteiten die je bijna automatisch onder een techniekdoel zet. Maar er zijn andere activiteiten waar je die link moeilijker ziet.
Toch kunnen ze ook aan deze doelen
gerelateerd worden. In de lesfiches
werden beide activiteiten opgenomen.”
‘Een likje verf voor prinses Rosa’ is
een project dat samen met de kleuter
moet ontdekt en opgebouwd worden.
Shana: “Leraren kunnen zelf beslissen hoeveel tijd ze voor bepaalde onderdelen uittrekken. Als de kleuters
gebeten zijn door een bepaald onderdeel dan kan daar langer bij stilgestaan worden. Ben je op zoek naar
een nieuwe invalshoek, dan kan het
prentenboek je op weg zetten.”

“We vonden het fantastisch dat zowel
Acta vzw, onze docenten, medestudenten als leraren enthousiast waren
over het resultaat van ons afstudeerproject”, vervolgt Shana. “Er werden
contacten gelegd met uitgeverij
Averbode om ‘Een likje verf voor prinses Rosa’ uit te geven. Na nog eens
drie jaar werk is het dan eindelijk zover! We zijn trots op onze publicatie
en hopen dat het voor veel leraren
een hulp en leidraad kan zijn.” n

Techniek is er voor alle M/V/X’en –
Jeugdboekenmaand van 1 tot 31 maart
De Jeugdboekenmaand (ja, je leest het goed, sinds 2017 vieren we geen week
maar een maand het jong leesplezier) loopt van 1 tot 31 maart 2017. Het thema
is dit jaar “M/V/X: je bent wie je bent”. Want, zegt meter Karolien Debecker
(MNM) van de Jeugdboekenmaand: “Gender gaat niet enkel om seksualiteit,
maar vooral om die stereotiepe hokjes waar het merendeel van de mensen
niet in past. Gender gaat om hoe je je vanbinnen voelt. Ik was een V, maar ik
voelde me zowel V als M als X. Ik was een echte Pipi Langkous, ik verkende de
grenzen tussen jongen en meisje zijn. En daar had ik graag meer voorbeelden
van gezien.” Techniek is er ook zeker niet alleen voor prinsesjes, maar voor alle kleuters M/V/X. Je vindt leestips rond dit thema via de boekenlijsten voor
3-6 jaar, 6-9 jaar, 9-12 jaar (en zelfs 12-15 jaar) op de website: www.jeugdboekenmaand.be.
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