DOE MEER MET BOEKEN

Diversiteit in kinderboeken
Kinderboeken met een boodschap:
hebben kinderen daar een boodschap
aan? In sommige kinderboeken
komen maatschappelijke problemen
aan de orde: het klimaat, psychische
problemen van ouders en kinderen,
echtscheiding, pesten, racisme en
noem maar op. Vaak ligt de boodschap er zo dik bovenop, dat er geen
lol meer aan het boek te beleven valt.
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Een beperkte blik
Hoe kies je een ‘goed’ kinderboek voor
jouw groep uit? Vaak kies je wat je zelf
leuk vindt of wat je van huis uit kent. Daar
zitten vast leuke boeken bij, maar de keuze wordt wel beperkt door je eigen achtergrond. Dat geldt ook voor de boeken zelf:
in veel boeken kom je traditionele patronen tegen, bijvoorbeeld een stoere prins,
een schattig prinsesje of cliché afbeeldingen van kinderen met een niet-westerse
achtergrond. Wil je kinderen zo’n eenzijdig beeld van de wereld laten zien of een
wereld waarin iedereen zich op z’n gemak
kan voelen, wat je achtergrond ook is?

Zoek vooral geen boek met een ‘boodschap’, maar liefst een grappig boek, waar
diversiteit op een vanzelfsprekende manier in voorkomt.

Dieren
Boeken met dieren zijn vaak heel geschikt,
ook omdat jonge kinderen zich gemakkelijk kunnen inleven in dieren als hoofdfiguren. Bijvoorbeeld het prentenboek De
grote vijf voor peuters en kleuters, waarin
een opa aan zijn kleinzoon vertelt over de
olifant, de neushoorn, de leeuw, het luipaard en de buffel. Kinderen kunnen actief
meedoen met het verhaal, door te raden
om welk dier het gaat en door het dier na
te doen: stampen als een olifant, springen
als een leeuw, rennen als een buffel. Heel
geschikt voor kinderen die niet lang stil
kunnen zitten tijdens het voorlezen.

ge dingen zijn we hetzelfde en dat is ook
prima. Je kan met de peuters en kleuters
allerlei tegenstellingen uitbeelden en benoemen: ‘Kijk eens heel boos… en nu heel
blij.’ De tegenstellingen sluiten aan bij een
thema als ‘Reuzen en Kabouters’ uit het
voorschoolse programma Uk & Puk. Gekke
zinnetjes als ‘Ik ben nat jij bent kledder’
kunnen ook van pas komen als er aan tafel
weer eens een beker omgaat. Het houdt de
sfeer opgewekt.

Kinderen van kleur

Humor

Zoek je een boek waarin kleurverschillen
tussen kinderen op speelse wijze getoond
worden? Dan is Billen buikje benen heel
geschikt voor dreumesen en jonge peuters. Kinderen laten elkaar hun buik zien:
‘Is jouw buik bruin of wit?’ Er is ook een
liedje bij, te vinden op YouTube, waarin
kinderen hun lichaamsdelen van top tot
teen aanwijzen. <

Een grappig boek over verschillen en overeenkomsten is Ik ben ik en jij bent jij. Aan
de hand van gekke illustraties en korte teksten op rijm komen allerlei tegenstellingen
aan bod: aardig-kwaad, warm-koud, stilzitten en gaan. De toon is luchtig: jij bent
zus en ik ben zo en dat is prima. In sommi-

Bella Makatini & Judy Abbot, De grote
vijf. (Clavis, 2018).
Karl Newson & Kate Hindley, Ik ben ik
en jij bent jij. (Gottmer, 2019).
Betty Sluyzer & Pauline Oud, Billen
buikje benen. (Specialboox, 2015).

KINDEROPVANG | oktober 2020

25

