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Streaming
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‘Ik ga op reis,
Boek ‘Ik ga
Pieter!’
op reis, Pieter’
voor ieder
Lesbrief
kind
en format
nagesprek
Inhoud van het educatiepakket voor scholen
• de voorstelling als film of als (live)stream
• lesbrief en format voor een nagesprek
• een boek voor elk kind

1. De filmversie/livestream van het verhaal ‘Ik ga op reis, Pieter!’
De film is bedoeld om klassikaal te vertonen in groep 7 en 8 of de brugklas. Deze is
samengesteld uit opnames van scènes uit de theatervoorstelling, gecombineerd met
enkele speciale scènes opgenomen bij de locaties uit het verhaal (flashbacks naar de
jeugd in oorlogstijd en enkele historische (archief)beelden). Duur ca. 1 uur.
Op een aantal data is het mogelijk naar een livestream van de voorstelling te kijken.
De voorstelling (incl. filmfragmenten) wordt dan gespeeld in een lege theaterzaal en
rechtstreeks uitgezonden. Voor data zie het bestelformulier.

2. De lesbrief en format voor nagesprek
De lesbrief bevat een aantal onderwerpen met achtergrondinformatie over het ver‐
haal. Het doel is een bredere kennis en beter (verdiepend) begrip. Daarbij gaan wij
ervan uit dat in groep 7 – conform het leerplan – WOII als leeronderwerp aan de
orde is geweest, zodat de kinderen het verhaal in een breder kader kunnen plaatsen.
Het is aan te raden de lesbrief voorafgaand aan het bekijken van de film te behan‐
delen.
Het format voor het nagesprek is een gestructureerde handleiding voor een gesprek
met de kinderen door de leerkracht, (direct) aansluitend op het bekijken van de film.
Afzonderlijke scènes uit de film dienen als inleiding op de diverse gespreksonder‐
werpen. Het doel is, dat de kinderen zich beter kunnen inleven in de wereld van de
hoofdrolspelers Esther, Pieter en Johan, en daarmee in de morele dimensies van de
thema’s. Ook omdat het verhaal heel sterk toegespitst wordt op het heden en op
thema’s als uitsluiting, vooroordelen, racisme en ‘nooit weer?!’.
Door dit nagesprek wordt het leereﬀect enorm versterkt. En is sowieso noodzakelijk
ten behoeve van de verwerking van een aantal aangrijpende en emotionele scènes.
Het is aan te bevelen om als leerkracht vooraf de beschrijving van de scènes en de
achtergronden van het verhaal te lezen op de website www.ikgaopreispieter.nl

3. Het boek met de AV-link
De leerkracht geeft het boek aan ieder kind persoonlijk aan het eind van
het nagesprek, na het videofragment over de werking van de bijbeho‐
rende AV‐link. Met deze link kunnen de kinderen tijdens het lezen de
muziek‐ en filmfragmenten op hun telefoon afspelen. De markeringen
in het boek staan op het bedieningstableau.
Het boek is mooi uitgevoerd: ‘bewaarkwaliteit’, hardcover,
60 pag., 20 x 20 cm, ful colour (winkelprijs € 15,‐). Het boek
versterkt/verankert het educatieve eﬀect enorm. Uit ervaringen
uit andere voorstellingen‐met‐boek blijkt dat ruim 60% van de
kinderen het boek een of meer keren leest. Het is hierdoor ook
nog eens een sterke impuls tot het lezen van een boek!
Wij hechten (heel) veel waarde aan het persoonlijk uitreiken van de
boeken door de leerkracht. En willen voorkomen dat de kinderen
een boek bij de uitgang van een stapel moeten afpakken. Het is het
verschil tussen een ‘persoonlijk geschenk’ en een ‘meegevertje’.
Bij de theatervoorstellingen krijgen alle kinderen ook op deze wijze
het boek uitgereikt.
Extra optie
Er is de mogelijkheid dat bij het nagesprek enkele inleidende scènes uit de film live worden gespeeld door de spelers uit de film, Ester, Pieter/Johan (11) en grootvader.
Mits zij vrij krijgen van school, u groepen combineert en de reisafstand beperkt blijft tot
max. 75 km vanaf Gouda.

Kosten en voorwaarden
De kosten voor het maken van het verhaal, de film, de lesbrief en het boek zijn gro‐
tendeels reeds door financiële bijdragen gedekt. Hierdoor kunnen we volstaan met
het vragen van een geringe eigen bijdrage van slechts € 3,50 per leerling. Vooraf te
voldoen bij de bestelling.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling, dat alleen de film wordt vertoond, zonder nagesprek
en/of zonder een boek voor elk kind. De samenhang van het geheel zorgt voor de bijzondere educatieve waarde.
Het format voor lesbrief/nagesprek bevat een evaluatiemodule, met een beperkt
aantal eenvoudige vragen. Die kunnen grotendeels tijdens het nagesprek worden in‐
gevuld. Aansluitend stuurt u het resultaat als feedback aan ons terug, zodat wij daar‐
mee de volgende versie kunnen verbeteren

Aanmelden
Met behulp van het digitale bestelformulier kunt u van dit aanbod gebruik maken. U
geeft het aantal groepen op (= het aantal keren dat u de film + lesbrief kunt
downloaden) of data (waarop u de livestream kunt bekijken) en opgave van het aan‐
tal leerlingen (= het aantal boeken).
Na betaling van de factuur krijgt u de e‐tickets en het digitale lespakket. De boeken
worden (na de speciale drukorder) half april naar uw school verzonden. U heeft dan
eind april de tijd tot aan het begin van de meivakantie, waarin 4 en 5 mei valt, om de
film te tonen en het nagesprek te houden.
Aanmelden vòòr 20 maart 2021. (i.v.m. de nodige druktijd van de 3e druk, die nood‐
zakelijk zal zijn.

Lesbrief
Hierin komen een aantal thema’s aan de orde met achtergrondinformatie, voor een
beter, verdiepend begrip van het verhaal. Deze informatie staat grotendeels ook in
de aparte kaders in het boek vermeld
‐ WOII algemeen
‐ neutraliteit Nederland
‐ identiteit
‐ Torah‐Koran‐Bijbel
‐ jodenster en ‐vervolging
‐ verzet‐ (fake)nieuws
‐ bevrijding

Format voor nagesprek
Dit format bevat een aantal gespreksthema’s, die telkens worden telkens ingeleid
door een scène uit de film (of een korte compilatie van scènes). In het format staan
links naar deze scènes en aanwijzingen voor het gesprek.
‐ een kinderviooltje in het museum
‐ werkstuk van Johan
‐ identiteit, Pieter, Esther, buren. Omgaan met verschillen
‐ vooroordelen en stereotypen. Over ‘de’ Duitsers, Nederlanders en Joden
‐ Esther krijgt een Jodenster
‐ verraad en redding
‐ onderduiken en Auschwitz
‐ Johan's werkstuk over racisme. ‘Straks krijgen we allemaal zo'n soort ster!’
‐ uitreiken boek, uitleg over AV‐link

Excursies
met de klas

Bezoek Joods kindermonument/
‘Loods 24’ in Rotterdam
Aan de Stieltjesstraat in Rotterdam (‘Kop van Zuid’ nabij Luxortheater). Goed bereikbaar
per OV (metrostation Wilhelminaplein op 3 min afstand).
Loods 24 was de locatie waar Joodse kinderen uit Rotterdam e.o. na hun arrestatie
werden ondergebracht. In afwachting van hun deportatie per trein naar Westerbork
resp. naar vernietigingskampen zoals Auschwitz. De loods had haar eigen directe
treinaansluiting...
Het monument bestaat uit het laatste stuk muur van de loods en een herdenking‐
splateau, met alle namen van de afgevoerde/gestorven kinderen. De stichting Loods
24 heeft een interessant onderwijsproject over de Jodenvervolging in Rotterdam
met veel lesmateriaal, getiteld: ‘Jij hoort in onze klas’. Inzien en gratis downloaden
via Loods24rotterdam.nl/onderwijsproject‐jij‐hoort‐op‐onze‐school/

De stichting Loods 24 zorgt ook voor het plaatsen van de zogeheten ‘Stolpersteine’,
letterlijk ‘struikelstenen’. Vierkante ‘stenen’ van 10 x 10 cm, opgenomen in de be‐
strating voor de huizen waar Joodse mensen hebben gewoond en vandaar zijn gede‐
porteerd en vermoord. Op de steen een koperen gedenkplaatje met hun naam.
geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden. In Rotterdam‐
Kralingen , waar het verhaal van ‘Ik ga op reis, Pieter!’ zich afspeelt, zijn diverse Stol‐
persteine te zien. De route van de GPS‐tour leidt langs zo’n steen in de
Rozenburglaan 100 van Hendrik Cohen en Flora Cohen‐Polak.
Polak is een bekende Joodse naam. Esther, een van hoofdpersonen uit het verhaal,
heette Esther Polak...

Volgen van de
GPS-tour door
R’dam-Kralingen
langs de locaties
van het verhaal m.b.v. de
mobiele telefoon
Zie de betreﬀende webpagina

