DOE MEER MET BOEKEN

Het kinderboek als opvoeder
Kan je kinderboeken gebruiken om
kinderen op te voeden? Bijvoorbeeld
om ze te leren dat ze gezond moeten
eten? Sinds Jantje zag eens pruimen
hangen van de eerste kinderdichter
Hieronymus van Alphen (18e eeuw)
zijn er heel wat opvoedende boekjes
verschenen. Maar kan je daar vandaag de dag als pedagogisch medewerker nog mee aankomen?
TEKST INGE VAN RIJN

Ben je op zoek naar prentenboeken over
gezond eten met peuters? Op internet
vind je 68.200 resultaten. Op zoek naar
een prentenboek over snoep? Dan kom je
ook veelbelovende titels tegen, zoals Het
snoepprinsesje van Gertie Jaquet of Nijntje
in luilekkerland van Dick Bruna.
nijntje zat maar wat te staren
schoof haar bordje aan de kant
nijntje zat maar wat te dromen
droomde van luilekkerland
Maar achter deze leuke titels schuilt
steeds de boodschap: snoepen is slecht
voor je, je krijgt er buikpijn van en je
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wordt er dik van. Zowel de snoepprinses
als nijntje komen tot inkeer en gaan
groenten eten. Is dit een goed voorbeeld
voor de kinderen uit jouw groep als je het
groente eten wilt bevorderen? Misschien
moet je je eerst afvragen of jij boeken op
die manier wilt gebruiken.

Niet alleen taal
In het pedagogisch plan wordt bij het gebruik van boeken meestal als doel genoemd: het bevorderen van de taalontwikkeling. Een heel belangrijk doel! Maar
er zijn ook andere doelen te bedenken
als: beleven van plezier met boeken, gezellig samenzijn bij het voorlezen en ontwikkelen van een boekencultuur in de
groep. Ook dit is van onschatbare waarde
voor de ontwikkeling van jonge kinderen.

Plezier
Verplaats je bij de keuze van een boek in
de kinderen uit je groep. En vraag je ook
af: kunnen we hier samen plezier aan beleven? Dat kan bijvoorbeeld zeker met het
boek Broccoli in mijn ijs. Het is een heel
grappig boek over Thijs de Dalmatiër die
liever snoepjes, koekjes en toetjes eet dan
fruit en groente. Met veel humor wordt
het aanleggen van een moestuintje uitge-

beeld. Het boek staat vol met pedagogisch
niet-verantwoorde scènes, maar voor het
samen plezier beleven is dat helemaal
niet erg.

Moestuintje
Als je serieus met een moestuintje aan de
slag wil, zijn er genoeg leuke informatieve
boeken te vinden. Heel handig is bijvoorbeeld Jelle’s tuinschrift. De makkelijke
moestuin voor kinderen. Het zal je zeker
helpen bij het kweken van groenten én
van gezonde eetgewoonten in je groep.

Lekker snoepen
Maar blijf ook gerust met de kinderen
genieten van boeken waarin lekker gesnoept mag worden. Het gaat niet alleen
om gezond, maar ook om de lol die je
samen kunt hebben met boeken. Een
paar gouwe ouwen:
> Hansworst en Het Koekemannetje: via
www.goudenboekjes.com.
> Rupsje Nooitgenoeg: al vijftig jaar een topper, zie: https://www.rupsjenooitgenoeg.nl.
> Ik zou wel een kindje lusten. Over een krokodil die geen trek heeft in bananen of
chocoladetaart maar in een lekker kindje.
Op https://mevrouwkinderboek.nl vind
je leuke activiteiten bij dit boek. <

