INSTRUCTIES VOOR HET VOORLEESMAATJE
bij

Fedde en Naomi leven vrij en blij
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VERTEL HET DOOR! TROCHFERTELLE!
In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitsers. Sinds die tijd leven we in Nederland in
vrijheid. Over deze vrijheid, over discriminatie, democratie en de Tweede Wereldoorlog gaat het boekje ‘Fedde en
Naomi leven vrij en blij’.
Jij gaat een verhaal (of verhaaltjes) uit dit boekje voorlezen aan leerlingen uit groep 3 - 4. Je stelt vragen over het
verhaal en je voert een gesprekje met deze leerlingen over het verhaal. Dat betekent dat jij jouw voorleesbeurt
goed moet voorbereiden.
Over die voorleesbeurt kun je (het hoeft niet) een videoverslag maken. Aanwijzingen hiervoor vind je op de site
www.stichtinglepel.nl.
Hierna volgt informatie die belangrijk is voor je voorleesbeurt. Je vindt er ook een stappenplan.

WAT JE GAAT DOEN
Je gaat een of meer kinderen uit groep 3 of 4 voorlezen.
Je leest ze een verhaal voor uit het boek ‘Fedde en Naomi leven vrij en blij’
Je moet de verhalen zelf goed kennen, dus lees vooraf het boek helemaal.
Het verhaal gaat over de buurkinderen Fedde en Naomi.
De onderwerpen in de verhalen hebben te maken met ‘75 jaar vrijheid’.
Die onderwerpen zijn democratie, discriminatie, de Tweede Wereldoorlog en leven in vrijheid.
Je leest niet alleen voor, je stelt vragen over het verhaal en gaat met de kinderen een gesprekje voeren over het
verhaal.
Als de kinderen iets niet begrijpen moet jij het kunnen uitleggen.
Bedenk dus wat voor de kinderen moeilijk zou kunnen zijn.
Misschien kun je oefenen met een klasgenoot.
Een belangrijk aandachtspunt is wat je wel en niet bespreekt met de kinderen uit groep 3-4. Natuurlijk kun je de
kinderen vertellen wat je zelf over het onderwerp weet. Bedenk daarbij dat je met jonge kinderen praat, maak
deze leerlingen niet bang. Onderwerpen uit de Tweede Wereldoorlog kunnen dat wel doen bij deze kinderen.
Zorg dat de kinderen zich veilig blijven voelen. Bedenk ook dat het mogelijk is dat er kinderen in de klas zijn die
zelf een oorlog hebben meegemaakt. Voor hen is het onderwerp natuurlijk extra zwaar. Misschien kun je dit
aandachtspunt doorspreken met je klasgenoten.
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STAPPENPLAN BIJ HET VOORLEZEN
Van tevoren:
Lees het hele boek.
Kies een verhaal uit om voor te lezen (Het kan ook zijn dat je meester of juf je vertelt welk verhaal jij moet
voorlezen).
Bedenk vragen bij het verhaal (voor voorbeelden en hulp zie verderop).
Zoek uit welke informatie uit eerdere verhalen de kinderen nodig hebben voor het begrijpen van het verhaal dat je
voorleest.
Bedenk welke vragen de kinderen zouden kunnen hebben.
Bedenk wat de kinderen misschien niet zullen snappen.
Bedenk waarover je na het voorlezen met de kinderen kunt praten.
Lees het verhaal een paar keer zodat je het straks vlot kunt voorlezen.

Bij de voorleesbeurt:
1. Stel de kinderen op hun gemak. (Stel je voor, vraag naar de namen van de kinderen, vinden ze het leuk
voorgelezen te worden? Etc.)
2. Vertel dat je de kinderen gaat voorlezen.
3. Laat de kinderen een tekening uit het boek zien en vraag waar ze denken dat het over gaat.
4. Vertel kort wie de hoofdpersonen van het boek zijn. (de buurkinderen Fedde en Naomi, hun papa’s en mama’s
en de opa en oma van Fedde waar ze na schooltijd altijd naartoe gaan);
5. Vertel wat de kinderen van tevoren moeten weten om het verhaal te begrijpen.
6. Vertel dat je vragen gaat stellen over het verhaal.
7. Leg uit dat het niet erg is als ze geen antwoord weten.
8. Lees het verhaal rustig voor.
9. Stop af en toe met voorlezen en controleer met een vraag of ze het verhaal begrijpen.
10. Stop af en toe met voorlezen om iets uit te leggen.
11. Vraag tegen het einde of de kinderen denken te weten hoe het verhaal zal aflopen.

Na het voorlezen:
1. Vraag wat ze van het verhaal vonden.
2. Stel de vragen die je hebt bedacht. (Je hoeft niet alle vragen te stellen.)
3. Houd een gesprek over het verhaal.
4. Aan het eind kun je (hoeft niet) het verhaal nog een keer voorlezen.
5. Als er tijd over is zou je nog een ander verhaaltje kunnen voorlezen.
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INFORMATIE OVER HET STELLEN VAN VRAGEN
Over het stellen van vragen:
Zorg dat je geen vragen stelt waar met ja of nee op kan worden geantwoord. Gebruik de 5 W’s en H: stel vragen
die beginnen met: Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom en Hoe.
Het helpt als je ‘denk je’ toevoegt aan je vraag. Een kind durft dan vaak sneller een antwoord te geven. (Dus niet:
‘Voor wie verkleedde hij zich?’ maar ‘Voor wie denk je dat hij zich verkleedde?’)
Laat geen lange pijnlijke stiltes vallen. Als het kind geen antwoord weet, stel dan hulpvragen. Of geef zelf het
antwoord in de vorm van: ‘Ik denk dat het antwoord … is, ben je dat met me eens?’
Bedenk dat het een leuke bijeenkomst moet zijn, dus vuur niet streng vragen op de kinderen af.
Ga soms in op een antwoord of complimenteer het kind.

Hulp bij het bedenken van vragen:
Het gaat in de verhaaltjes uit ‘Fedde en Naomi leven vrij en blij’ over democratie, discriminatie, de Tweede
Wereldoorlog en leven in vrijheid.
Informatie over deze onderwerpen vind je kort in dit boekje (blz. 9 e.v.) en in het boekje ‘Libje yn Frijheid’.
Natuurlijk kun je ook informatie in andere boeken of op het internet vinden. Voor het internet kun je het beste
kijken op de site www.schooltv.nl. Verderop geven we daar zoekwoorden voor. Vanuit het boekje ‘Libje yn
Frijheid’ kun je www.mearslach.nl gebruiken.

Over het voeren van een gesprek:
Zoek uit welk onderwerp (vrijheid, democratie, discriminatie, Tweede Wereldoorlog) in het verhaal voorkomt.
Praat over het onderwerp:
-Wat weet jij over …?
-Heb jij zoiets ook wel meegemaakt?
-Hoe zou jij het vinden dat …?
-Als jij Fedde of Naomi was zou jij dan ook …? Waarom?
-Ben je het met Fedde of Naomi eens? Waarom?
-Heb je wel eens iets dergelijks meegemaakt? Vertel.
-Hoe had het verhaaltje anders kunnen aflopen?
-Wat vond je van het verhaal?
-Vertel het verhaal eens kort na.
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VOORBEELDEN VAN VRAGEN
(Dit zijn voorbeelden van mogelijke vragen die je kunt stellen. Je hoeft ze niet te stellen. Bedenk vooral zelf
vragen bij de tekst en bij de illustraties.)

Bij de verhaaltjes:

1. Pudding
Waarom vindt papa dat hij voor drie telt? Ben je het eens met
papa? Waarom?
Waar zou jij voor stemmen? Voor vruchtenyoghurt of voor
pudding?
Bestaat de puddingpartij echt, denk je? Weet je ook wat een
partij is?
Waarover denk je zou je allemaal kunnen stemmen?
Grote mensen stemmen op een partij. Waarvoor is dat denk je?
‘Ik betaal dus ik mag het zeggen,’ zegt papa. Vind je dat eerlijk?
Waarom vind je dat?
Waarom neemt opa ook vruchtenyoghurt mee denk je?
Papa wil aan het eind pudding hebben, waarom stemde hij dan
op vruchtenyoghurt denk je?
Bij de tekening: Wat doet de papa hier, denk je?

2 Boos
Wat weet jij van de oorlog waar opa het over heeft?
Weet je ook op welke dag we Bevrijdingsdag vieren?
Waar denken de mensen aan tijdens de twee minuten stilte, denk je?
Waar word jij droevig van?
Voor wat mag van jou de vlag in de top?

3. Gevangen
Wie worden in een gevangenis opgesloten?
Waarom doen we dat, denk je?
Hoe zouden mensen zich tegen de Duitsers kunnen verzetten, denk je? (hier kun je uitleggen: onderdak geven
aan Joden, gevangenen bevrijden, geheime kranten maken, spullen van de Duitsers kapot maken.)
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4. Voetbal
Waarom mag Naomi niet meedoen bij het voetballen?
‘Dat is discrimineren,’ zegt Naomi. Kun je uitleggen wat
discrimineren is?
Voor wat kun je gediscrimineerd worden, denk je?
Bij de tekening: Wat gebeurt hier op de tekening, denk je?

5. Anders
Waarom verkleedde de papa van opa zich als een vrouw?
Voor wie denk je verkleedde hij zich?
Waarom denk je dat hij niet voor de Duitsers wilde werken?

6. Bunker
Waarom is een bunker nu handiger dan een kasteel denk je?
Bunkers werden vooral langs de zeekust gebouwd. Waarom
denk je deden ze dat juist daar?
Waarom denk je dat Naomi het leuker vond dat zeemonsters het
kasteel meenamen dan de vloed?
Bij de tekening: Wat zie je op deze tekening?

7. Vrij
Wat is denk je het verschil tussen vrij en vrijheid? (hulpvraag:
waar kun je allemaal vrij van zijn? Wie kan vrijheid krijgen?)
Waarom denk je dat papa de kinderen belooft dat ze morgen vrij zijn?
Ken je ook mensen die naar hier zijn gevlucht?
Waarom vluchten mensen hun land uit en gaan ze in een ander land wonen denk je?
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8. Stom
Speel jij ook wel eens oorlogje? Hoe doe je dat? Wat speel je?
Waarover hebben Naomi en Fedde ruzie?
Heb jij wel eens ruzie met je beste vriend of vriendin? Sluiten jullie dan ook vrede?
Maken de papa’s nu ook ruzie, denk je?
Zelf zeggen ze dat ze discussiëren. Weet je wat dat is?
Ik vind de papa’s opscheppers. Waarom denk je dat ik dat vind?

9. Baas
Als wij het spelletje van Fedde spelen, dus baasje spelen, wat
zou ik dan van jou moeten doen?
Waarom vinden Naomi en Fedde het spel niet leuk meer denk
je?
Waarom wil papa het spel meespelen denk je?
Is de baas spelen over iemand leuk? Waarom?
Bij de tekening: Wat doen Fedde en Naomi hier? Wie speelt de
baas denk je?

10. Spleetoog
Spleetoog is een scheldwoord. Heb je kinderen wel eens
scheldwoorden horen gebruiken? Wat zeiden ze dan?
Waarom zouden kinderen gaan schelden denk je?
Robert zegt dat Naomi naar haar eigen land moet. Hij bedoelt dan Japan. Maar dat is het land van Naomi niet.
Welk land wel?
‘Dat is discrimineren,’ zegt Fedde. Kun je uitleggen wat discrimineren is?
Voor wat kun je worden gediscrimineerd, denk je?

11. Duiken
Tijdens de Tweede Wereldoorlog doken mensen onder. Wat doen ze dan denk je?
Waarom duiken mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog onder denk je?
Waar zou je kunnen onderduiken denk je?
Soms vluchten mensen ook naar een ander land. Ken je ook mensen die naar hier zijn gevlucht?
Waarom vluchten mensen hun land uit en gaan ze in een ander land wonen denk je?
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12. Vechten
Wie liggen begraven bij de witte kruisen denk je?
Vechten is nooit goed, zegt opa. Hoe moet je dan een ruzie
oplossen?
Waarom is opa toch trots op Fedde denk je?
Waarom brengt opa de kinderen naar de begraafplaats denk
je?
Waarom zouden er bloemen bij een graf liggen denk je? Van
wie zijn die bloemen denk je?
Bij de tekening: Waar zijn Fedde en Naomi hier? Zijn de
grafstenen verderop van de omgekomen soldaten? Waarom
denk je dat?

13. Niks
Waarom zeggen Naomi en Fedde dat kinderen niks mogen?
Vind jij dat ook? Wat bijvoorbeeld mag je niet en vind je
gemeen?‘ Het is discrimineren,’ zeggen Naomi en Fedde. Kun
je uitleggen wat discrimineren is?
Voor wat kun je worden gediscrimineerd, denk je?
Met wie ben je het eens met de papa of met Fedde en Naomi?
Waarom?
Fedde en Naomi willen heel veel. Vind je het allemaal goede
ideeën? Waarom?
Waarom vinden papa en mama het geen goede ideeën denk
je?
Bij de tekening: Waarom heeft die man zich omgedraaid denk
je?

14. Honger
Nu vluchten mensen soms ook naar hier. Weet je waarom dat is?
Wat is een museum?
De mensen vluchtten tijdens de oorlog naar Friesland om te kunnen eten. Waardoor hadden ze honger?

15. Doosje
Wat zou er voor jou als kleren in een verkleedkist moeten zijn?
Waarom moest het meisje een ster dragen denk je?
Wat vonden de Duitsers van de Joodse mensen?
Fedde en Naomi snappen opeens dat oorlogje spelen eigenlijk niet zo leuk is. Waarom is dat denk je?

9

INFORMATIE BIJ DE VERHALEN
DE TWEEDE WERELDOORLOG

75 jaar vrijheid
Wij vieren in 2020 dat het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd van de Duitsers. Van 1940 tot en met mei
1945 waren de Duitsers hier de baas.

Derde rijk
Duitsland verloor de Eerste Wereldoorlog
(1914-1918). Daarvoor werd het land
gestraft. De Duitsers moesten een heel
grote boete betalen. Daardoor ontstond er
grote armoe. Adolf Hitler beloofde de
mensen dat als hij de baas zou worden,
het beter zou gaan in Duitsland. Het volk
verdiende dat, vond hij, want de Duitsers
behoorden tot een superras. Hij gaf de
Joden de schuld van alle ellende. Hitler
wilde een groot duizendjarig rijk stichten.
Voor dat rijk wilde hij dat de Duitsers de
baas werden over heel Europa. Een
duizendjarig rijk werd het niet. Het duurde
van 1933 tot 1945. Hitler werd de Führer
(leider).

Wereldoorlog
Hitler wilde de baas worden over heel Europa. Dat betekende dat hij oorlog ging voeren met de andere landen.
Het startte in 1939, toen viel Duitsland Polen binnen.
Het wordt een wereldoorlog genoemd omdat heel veel landen bij de oorlog waren betrokken. Op een groot deel
van de Aarde werd gevochten. Ook buiten Europa, bijvoorbeeld door Japan in Azië. Toen Japan en Duitsland
vriendschap sloten, raakten ook de Verenigde Staten bij de oorlog betrokken.

Nederland
In mei 1940 vielen Duitse legers Nederland
binnen. Na vier dagen strijd werd
Rotterdam plat gebombardeerd. Omdat de
Duitsers veel sterker waren en ze dreigden
ook andere grote steden te bombarderen,
gaf Nederland zich over. De regering en
het koningshuis vluchtten naar Engeland.
De Duitsers werden de baas in Nederland.
’s Avonds na acht uur mocht je niet meer
naar buiten. Radio’s moesten worden
ingeleverd. Als je van de Duitsers geen
bonnen kreeg, had je niks te eten. Kranten
mochten alleen maar schrijven wat de
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Duitsers goed vonden. Wie tegen de Duitsers was werd opgepakt. De mensen waren bang voor de Duitsers die
vaak heel wreed konden zijn.
Om te voorkomen dat ze werden opgepakt doken veel mensen uit het verzet onder. Ze verstopten zich voor de
Duitsers. Toen de Duitsers wilden dat jonge Nederlandse mannen bunkers gingen bouwen langs de kust en gingen
werken in wapenfabrieken, doken veel van die jonge mannen ook onder.

Hitler vond dat bepaalde mensen niet tot zijn superras behoorden en dus minder waard waren. Die mensen wilde
hij vernietigen, wilde hij laten verdwijnen. Hij liet joden, zigeuners, homofielen en gehandicapten in (concentratie)
kampen opsluiten waar miljoenen mensen een vreselijke dood vonden.

Vrede
In 1944 landden in Frankrijk (Normandië) de (geallieerde) legers die tegen Duitsland vochten. Er werd zwaar
gevochten door Amerikaanse, Canadese en Engelse soldaten om ons te bevrijden van de Duitsers. Het zuiden
van ons land werd bevrijd, maar het lukte de legers niet de grote rivieren over te steken. De rest van midden en
noord Nederland moest wachten tot in 1945 om bevrijd te worden.
Ondertussen was er bijna geen voedsel meer te krijgen in de grote steden. De strenge winter van 1940-1945
wordt de Hongerwinter genoemd. Veel mensen uit de grote steden vluchtten naar het platteland (ook naar
Friesland) in de hoop daar eten te krijgen.
De Duitsers waren aan de verliezende hand
en ze moesten aan twee fronten vechten.
Vanuit het oosten rukten namelijk de
Russen op. Hitler zag in dat hij de oorlog
verloren had en hij pleegde zelfmoord.
Duitsland gaf zich over.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden
50 tot 70 miljoen mensen de dood. Daarvan
was twee derde deel burger.

DISCRIMINATIE
Als je vindt dat niet iedereen gelijk is en gelijke rechten bezit, dan discrimineer je. Je behandelt bepaalde mensen
anders, je vindt dat ze minder mogen. Je kunt discrimineren op geloof, ras, geslacht (man/vrouw), geaardheid
(bijvoorbeeld homofielen), handicap of leeftijd. In Nederland bestaat de wet op gelijke behandeling en is
discrimineren verboden.
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DEMOCRATIE
In een democratie heeft het volk het voor het zeggen. Er kan gestemd worden over allerlei zaken en er geldt dat
wie de meeste stemmen heeft, zijn plannen kan doorvoeren. Je mag protesteren tegen die plannen. Die vrijheid
heeft elke burger.
Tegenover democratie staat dictatuur. In een dictatuur is niet het volk de baas maar een kleine groep mensen.
Wie tegen ze is, wordt de mond gesnoerd, gevangengenomen of vermoord.

VRIJHEID
In 2020 vieren we dat het 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd van de Duitsers en dat we sinds die tijd in
vrijheid leven. Die vrijheid betekent dat je vrij je mening mag geven, dat je vrij bent een godsdienst te kiezen en
dat de kranten vrij zijn in wat ze willen schrijven. Er wordt niet door een ander bevolen wat je moet doen, moet
zeggen of moet denken.

WAAR VIND JE INFORMATIE?
In het boekje Libje yn Frijheid:
Bij het verhaal Doosje -- Jodenster – bladzij
9, 16, 22
Bij het verhaal Duiken -- Onderduiken –
bladzij 11, 17
Bij het verhaal Vechten -- Gestorven
geallieerde soldaten – bladzij 19
Bij het verhaal Honger -- Hongerkinderen –
bladzij 20
Bij het verhaal Bunker -- Bunkers,
kazematten – bladzij 24
Bij het verhaal Duiken -- Vluchteling –
bladzij 28, 29, 30, 31
Bij de verhalen Pudding, Voetbal, Baas,
Spleetoog, Duiken en Niks -- Rechtvaardig
– bladzij 36, 37
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Op de sites:
In het boekje “Libje yn Frijheid’ wordt verwezen naar materiaal op www.mearslach.nl.
Op de site www.schooltv.nl kun je de volgende zoektermen intypen: Tweede Wereldoorlog of discriminatie of
democratie of mensenrechten of hongerwinter of jodenster of bunker of onderduiken of herdenken. Vink eerst wel
je leeftijd aan: 9-12 jaar.
Bovenaan in de rij vind je steeds het meest geschikte materiaal.

Welke thema’s komen in een verhaal aan de orde?
Pudding

– democratie – rechtvaardigheid

Boos

– Tweede Wereldoorlog - vrijheid

Gevangen

– Tweede Wereldoorlog

Voetbal

– discriminatie

Anders

– Tweede Wereldoorlog

Bunker

– Tweede Wereldoorlog

Vrij

-- vrijheid

Stom

– vrijheid - democratie

Baas

-- democratie – rechtvaardigheid

Spleetoog

-- discriminatie

Duiken

– Tweede Wereldoorlog – vrijheid - vluchteling

Vechten

– Tweede Wereldoorlog - vrijheid

Niks

– democratie – discriminatie - rechtvaardigheid

Honger

– Tweede Wereldoorlog

Doosje

– Tweede Wereldoorlog -- discriminatie

Deze instructie maakt deel uit van het educatieve programma ‘Vertel het door! Trochfertelle!’ Dit project
is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en
Veteranenzorg, Stichting Lepel en van Bureau voor Levend Leren.

