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Voorwoord: 
 
WAAROM? DAAROM! 
 
Dit FVJ-boekje is bedoeld voor leerlingen zedenleer die zullen deelnemen aan het 
Feest van de Vrijzinnige Jeugd. 
Een aantal leerkrachten en medewerkers van FVJ Brussel had de indruk dat er 
kinderen gevierd werden die niet echt wisten wat de bedoeling was van dit 
bijzondere feest.  
Misschien kan dit werk-lees-speel-boekje dat probleem voor een stuk oplossen. 
 
HOE GEBRUIKEN? 
 
Het is niet de bedoeling dat je dit boekje volgt van a tot z. Pik eruit wat je ligt, laat 
de kinderen sommige dingen alleen doen of laat weg wat je overbodig vindt. Vul aan 
waar tekorten zitten. Elke groep kinderen is anders. 
 
De bedoeling is dat dit een bruikbare hulp wordt bij de inhoudelijke voorbereiding 
van HUN feest.  
 
WAAR KOMT DIT VANDAAN? 
 
Wij van FVJ Brussel hebben de koppen bij elkaar gestoken om een boekje te maken 
in deze vorm. Je zal hier en daar misschien dingen zien die al bestonden. Sorry aan 
de maker dat we je niet vermelden, we weten zelf af en toe niet waar iets vandaan 
komt. Het feit dat we je idee meenemen mag je als een compliment beschouwen. 
Bedankt!  
 
WAT STAAT ER IN? 
 
We hebben een aantal thema's gekozen die je in dit overzicht terugvindt en ook in 
het boekje vind je die indeling.  
We hebben gepoogd er een vlot, leuk werkboekje van te maken. Iets waar de 
kinderen in latere jaren nog eens zullen willen door bladeren.  
 
Dat neemt niet weg dat het de bedoeling is dat de leerkracht achtergrondinformatie 
aanbiedt, uitnodigt tot dialoog en duiding geeft. 
Je zal hier geen lesvoorbereidingen of verwijzingen naar het leerplan vinden. Dat 
werk is voor de leerkracht. 
 
 
 
 
Bedankt aan iedereen die een grote of kleine bijdrage leverde. 
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Pag.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag.1 

Even bij stilstaan.  
 
Zien kinderen van 12 er zo uit?  
Lijken ze op elkaar?  
Waarom zijn ze zo verschillend?  
Ziet een groep peuters of kleuters er ook zo divers 
uit? Hoe komt dat?  
Zijn er kids die er 'cooler' uitzien dan anderen?  
Hoe zou jij er uit zien als je er bij getekend was? 
Herken je in de figuren klasgenootjes?  
 

 
 
Naam invullen  

 

nadenken, 
bespreken 



IK EN MIJN FEEST 
 
Het lijkt voor de hand te liggen, maar toch weten niet alle kinderen waarom er een 
feest is als zij hun overgang vieren. We leggen er hier vooral de nadruk op dat 
kinderen het waard zijn gevierd te worden. Ze zijn iemand, ze zijn bijzonder, ze 
worden gewaardeerd om wie ze zijn. 
 

 
 
 

Pag.3 
 

FVJ ik doe mee invullen 

Pag.4-5 
 

Mijn naam: als je een naam hebt tel je mee, dan gaat 
het om jou. 
 

tekenen 

Pag.6-7 
 

Dit is het jaar waarin jij 12 wordt of bent geworden. 
Tijd om te vieren? 
 

nadenken 

Pag.8 
 

Zoek de verschillen 
Oplossing: 

 
 

spelletje 

Pag.9-10 Mijn wereld in kaart:  
Na een klasgesprek over herinneringen en 
gebeurtenissen vullen de kinderen dit blad individueel 
in.   
Leg hen uit dat dingen die belangrijk zijn voor hen 
'overgangsmomenten' genoemd worden. Dat zijn de 
dingen die je leven sturen en mee bepalen wie je 
wordt. Soms lijken ze onbeduidend op het moment 
zelf, maar later blijkt hun belang. 
Zorg ervoor dat alle kinderen het woord 
'overgangsmoment' begrijpen! 
 

invullen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
   
Pag.11 Mijn wereld door de ogen van mijn ouders: 

Ook hier vinden we een verwijzing naar 
overgangsmomenten. Vergelijk ze met deze die de 
kinderen zelf noteerden. Ze verschillen mogelijk. 
 

door de ouders 
laten invullen 

Pag.12 Allemaal ikke 
Achterliggende gedachte: je bent het waard, je mag 
er zijn. Dus plakken de leerlingen hun eigen foto op. 
Misschien houden ze wel een 'fotoshoot' in de klas? 

foto's zoeken en 
opplakken 

   



IN ZEDENLEER LEER JE ZELF NADENKEN 
 
Filosoferen is nadenken, mediteren, afwegen.  
Denken is onontbeerlijk als je tot inzicht wil komen. Veel mensen lopen luid slogans 
te scanderen. Eenvoudige woorden, simpele meningen die zo vaak herhaald worden 
dat ze wel juist lijken te zijn. Maar zijn ze altijd correct? Is het niet beter zelf na te 
denken? Liepen grote denkers anderen achterna?  

Pag.14 Levensvragen 
Vaststellen welke vragen bijna iedereen zich stelt   
(of zou moeten stellen). 
 

Nadenken en 
randen kleuren 

Pag.15 Nog andere vragen.  
Lln kunnen hier thuis over praten, of later aanvullen. 

Nadenken en 
aanvullen 
 

Pag.16-17  Even filosoferen: mandala's komen uit het  
boeddhisme. Door ze te maken kom men tot 
innerlijke rust en kan men beter denken.  
In de klas doen we dat met kleurpotloden of stiften, 
in het echt doet men dat met gekleurd zand en 
eindeloos veel geduld. 
Er bestaan filmpjes op youtube die tonen hoe ze 
gemaakt worden. Mooi voorbeeld (9 minuten): 
http://youtu.be/aygbhT2Svh8 
 

Poging tot 
mediteren 
inkleuren 

Pag.18-19 Welkom in mijn hoofd: ieders hoofd zit vol 
gedachten, ideeën en bedenksels. Neem samen met 
de leerlingen een kijkje in het hoofd van Sam en laat 
ze dan dezelfde oefening als hij maken= proberen 
een overzichtje te maken van de dingen die door hun 
hoofd spoken. Ook zij mogen een aantal dingen 
'verstoppen'. Dat zijn de gedachten die ze niet met 
anderen wensen te delen. 
 

nadenken en 
opschrijven 

Pag.20 Een hoofd vol gedachten: ook hier kan een tof 
gesprek volgen. 
 

invullen 

Pag.21 Gedachten ordenen. De bedoeling is vooral na te 
denken over 'gedachten'. Door dit samen met 
anderen te doen zijn de leerlingen verplicht elkaars 
gedachten te proberen begrijpen. (vb: niet iedereen 
vindt hetzelfde grappig of raar) 
 
 
 

opschrijven 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENSEN ZOEKEN ANTWOORDEN 

Pag.22 Einstein, een slimme denker. De gevonden zinnen op 
deze twee bladzijden verdienen een kleine 
nabespreking. 
 
LOGICA BRENGT JE VAN PUNT A NAAR PUNT B 
VERBEELDING BRENGT JE OVERAL HEEN 
 
IEMAND DIE NOOIT EEN FOUT MAAKT HEEFT 
NOOIT IETS NIEUWS GEPROBEERD 
 

praten over 
Einstein & spel 

Pag.23 Wil je graag slim zijn? Volg dan deze goede raad op. 
 
HET BELANGRIJKSTE IS JE DINGEN BLIJVEN 
AFVRAGEN 
 

spel  

Pag.24 Poincarré, een groot denker. 
 
Poicarré was een groot denker en wiskundige. Deze 
tekst is zowat de basis van het vrije denken. 
Vrijzinnige mensen dragen hem al heel lang in hun 
hart. Hij geeft weer hoe vrij denken kan/moet zijn. 
 
Vroeger kregen alle feestelingen deze op een affiche 
mee naar huis als geschenk bij hun feest. 

verklaren 



 
 
Een levensovertuiging is niet noodzakelijk hetzelfde als een godsdienst. Zedenleer 
verbindt mensen met een bepaalde levensovertuiging zonder daar een godsdienst 
aan te koppelen.  
Niet elke levensovertuiging heeft het gemakkelijk.  
Er is nog veel intolerantie op de wereld.  
In ons land is iedereen vrij een eigen levensovertuiging te kiezen en te belijden. Dat 
was niet altijd zo. Om dat recht te krijgen moesten mensen strijd voeren. 
Godsdiensten, of we al dan niet geloven, bepalen mee ons dagelijks leven, daarom is 
het nuttig ze te leren kennen. 
 

Pag.26 
 

Mensen zoeken antwoorden: levensvragen klasgesprek 

Pag.27-
28-29 

Goden en Godinnen; wie bedenkt wie? 
 
Dit is een boeiende vraag om een discussie te starten. 
Kijk eens hoe verschillend de goden zijn. Komt dat omdat 
niemand ze ooit gezien heeft? Komt dat omdat mensen in 
de loop der tijden verschillende goden gezien hebben? In 
sommige godsdiensten zijn er veel goden, in andere 
maar één. Wie heeft gelijk? Sommige godenverhalen 
lijken heel gek, zijn die dan ook waar? Of zijn alle 
godenverhalen verzonnen? Zullen we ooit een sluitend 
antwoord vinden? 
 

klasgesprek 
tekenen 

Pag.30 Waar zoek je antwoorden? 
 

klasgesprek 

Pag.31 Respect  
De eerste vraag is voor kinderen moeilijk op te lossen. 
Zoek naar voorbeelden en controverses en laat ze dit 
onderdeel pas invullen na een gesprek. 
Tweede vraag: eerst het begrip andersdenkende 
uitleggen! 
De cartoon vraagt wellicht ook een kleine toelichting 
 

nadenken en 
noteren 

Pag.32 Godsdiensten zijn overal: aan de hand van een 
eenvoudig voorbeeld, hier: een varkentje, kunnen we 
zien dat een godsdienst het standpunt van iemand kan 
bepalen. 
Hier dus een varken ... of meer bepaald zijn vlees. 
 

cartoon om 
over na te 
denken 



Pag.33 Godsdiensten beïnvloeden ons allemaal. 
In onze wetten zijn ideeën uit godsdiensten terug te 
vinden: je moet gekleed zijn als je op straat komt, je 
mag niet doden en niet stelen, ... 
Ook in onze gewoonten en gedachten zitten 
oorspronkelijk godsdienstige regels: niet werken op 
zondag, mensen zijn belangrijker dan dieren, als je wat 
verkeerd doet zal je er ooit wel voor gestraft worden, je 
mag niet lui zijn, je moet je partner trouw blijven, 
kinderen gehoorzamen hun ouders, ... 
 

lezen met 
uitleg 

Pag.34 Uit het verleden. 
In het verre verleden was het heel gewoon dat men geen 
respect had voor mensen met een ander of zonder 
geloof. De brandstapel in de middeleeuwen is bekend, 
maar dat Arabieren zwarten gingen 'vangen' om ze te 
verkopen als slaaf mocht ook alleen maar omdat het 
'ongelovigen' waren. De Amerikanen die deze slaven 
invoerden zagen in hen ook een 'lager' soort mens omdat 
ze afgoden aanbeden. In naam van God is veel bloed 
gevloeid ... en nog. 
Als de kinderen thuis even navraag doen zullen ze  
weinig volwassenen en nog minder ouderen vinden die 
vroeger zedenleer volgden. 
 

 

Pag.35-
36-37 

Godsdiensten nu. In de krant gelezen 
Godsdienstvrijheid, maar niet voor iedereen. Uitleggen 
dat veel godsdienstige mensen zich uit eigen beweging 
neerleggen bij de wetten van hun godsdienst, maar dat 
in sommige landen die godsdienstige regels ook in 
wetten opgenomen zijn. Daar ben je hoe dan ook 
verplicht je eraan te houden. Je bent er verplicht je aan 
de staatsgodsdienst te houden. 
 

lezen en 
bespreken 

Pag.38 Doolhof 
Vind je jezelf terug? 
Er zijn heel veel meningen, in verschillende 
nuanceringen. Het lijkt wel een doolhof daar je weg in te 
vinden. Gelukkig staat het je vrij af en toe van gedacht te 
veranderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezen, 
nadenken en 
aanduiden 



 

Pag.39 Stuur een bericht naar jezelf. 
Bij dit type gsm kan je de letters te voorschijn halen door 
1, 2 of 3 keer op de toets te drukken als je een berichtje 
wil maken. 555 = L; 33= E, 333= F, 66= N, 88= U. De 
boodschap aan jezelf luidt dus: LEEF NU! 
Nabespreken. 
Wat betekent dat? Zijn er mensen die zich in dit leven 
wegcijferen omdat ze geloven in een leven na de dood? 
(vb: nonnen in een slotklooster, Hindoes die hun lot 
aanvaarden omdat ze daarna in een beter leven zullen 
reïncarneren, zelfmoordterroristen die denken dat ze een 
mooie plek naast Allah zullen krijgen na hun dood, ...) 
 

Spel en 
nabespreking 

Pag.40-
41 

Levensbeschouwing in België. 
Het is erg moeilijk eenduidige cijfers te bemachtigen. 
We beseffen dat cijfers interpreteerbaar zijn. De Vlaamse 
overheid, de Koning Boudewijnstichting, enz ... 
publiceren uiteenlopende cijfers met betrekking tot 
levensbeschouwingen.  
We probeerden zo objectief mogelijk te zijn. 
 

Lezen 

Pag.42 Levensbeschouwingen in België in een grafiek gegoten. 
 

grafiek 
ontcijferen 
 
 

Pag.43 s  n s a f y m x n e v p i i e o 
a s  u a p a e g o g a n y s m o 
b r s a e r  e t s o o l k n e a 
b i d d e n e f e d u l r e u e 
a p j c d j w v p s w c y t s s 
t a i b z  f  e d e d f s a s i m 
j t  s e e f r e k i u s n a r o 
a e s  e e l v s n e k r a v a s 
k  r e k n n e t x n w e p g r k 
e s e  g v m h b a s f r r m a e 
s f  u n d a m e n t a l i s m e 
e o r k l  t  s  n i o k n e m e i 
v o k l x c u x g o a h s y n a 
b l a y s e z e o r n g t f o b 
r e e z k p e s e l a i e a r i 
n g n g e s j t  h o r a r t a s 
u g e t k e s o s g o o s b h h 
l x r l r  r  s k o m k w c a n z 

 

woordzoeker 



VRIJZINNIGHEID - HUMANISME 
 
Vrijzinnigheid of humanisme is meer dan het ontbreken van een godsdienst. Het is 
een waardevolle levenshouding. Binnen dit gedachtengoed zijn allerlei schakeringen 
mogelijk.  
De symboliek van de fakkel is misschien vatbaar voor interpretatie, maar in grote 
lijnen kunnen alle vrijzinnigen, humanisten, agnosten, atheïsten enz ... elkaar vinden 
in dit teken. 
VRIJ denken en de HUMAN, mens staan centraal. 
In het spel op pag.50 zetten we een aantal waarden samen die (alle) vrijzinnigen 
belangrijk vinden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pag.45 Vrijzinnigheid? Humanisme? Denk zelf! Lezen, kijken en 
bespreken 
 

Pag.46  Gezonde drankjes 
Oplossingen: vrijheid en gelijkwaardigheid 
Belangrijke waarden voor een vrijzinnig humanist. 
 

spel 

Pag.47 Verschillende soorten vrijzinnigen bespreken en 
invullen 
 

Pag.48 De fakkel is het teken van de vrijzinnigen 
Deze woorden kan je invullen: 
Licht, vuur, gelijkwaardigheid. 
 

tekenen, lezen 
en aanvullen 

Pag.49 Huis van de Mens 
 

lezen 

Pag.50 Magisch vierkant 
In spelvorm opgesteld krijgen de leerlingen toch de 
belangrijkste waarden van een vrijzinnig 
humanistische levensvisie mee. 
Oplossing: A=4, B=9, C=2, D=3, E=5,  
                F=7, G=8, H=1, I=6. 

gebruik de juiste 
woorden 

   



FEEST VAN DE VRIJZINNIGE JEUGD THEMA 
 
Wellicht hebben alle feesten van de Vrijzinnige Jeugd een thema. Op sommige 
plaatsen wisselt men dat thema af. In Brussel hebben we gekozen voor een 
universeel thema. Bij de druk van dit boekje stond het al 39 keer centraal.  
"We bouwen samen aan een betere wereld." 
Om aan een betere wereld te helpen bouwen heb je materiaal nodig. Dat materiaal 
ben je zelf. Op jou komt het aan. Werk eerst aan jezelf en word dan een waardevolle 
bijdrage aan het universele bouwsel, de mensheid. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pag.51 Samen bouwen aan een betere wereld Lezen, bespreken 
en invullen 
 

Pag.52  Bouw mee opdracht 
aandachtig lezen 

Pag.53  Knipblad  
Fotokopieer het knipblad uit deze bijlage. 
Bekijk het knipblad met de leerlingen en laat ze 
alvast de vakjes schrappen die niet bij hen passen. 
Laat ze dan de "steentjes" uitknippen die ze nodig 
hebben om hun "muur" te bouwen.  
 
Je kan dan de (ongeschonden) bladzijde uit het boek 
gebruiken om een aantal stenen in te kleuren.  
Opdracht: Gebruik groen voor je prettige 
eigenschappen, rood of oranje voor die dingen die je 
matig of echt niet leuk vindt aan jezelf. Niet gekleurd 
als ze niet op jou van toepassing zijn.  
 

 
werktip 

Pag.54 Bouw hier je eigen stukje van de muur. 
Op de lijn bouwen de leerlingen hun eigen stukje 
muur met de 'stenen' van het knipblad.   
De bedoeling is dat ze ook een paar "bouwstenen" in 
hun kruiwagen plakken. 
 
 

plakblad 



Bijlage: Knipblad 
 
 

eerlijk oneerlijk verlegen brutaal 
vergeef 

gemakkelijk 

gesloten onzeker zelfzeker arrogant agressief 

vredelievend dromerig realistisch fantasierijk sloddervos 

druk zenuwachtig relaxed intelligent vriendelijk 

soms gemeen grappig nogal saai actief vaak hulp 
nodig 

rustig opschepper opvliegend geduldig ongeduldig 

aardig open nieuwsgierig cool zelfstandig 

gierig geef graag lui sportief creatief 

hip slim liever alleen liever samen soms 
verdrietig 

opgewekt gulzig roekeloos goedgelovig onderzoekend 

kieskeurig pessimist optimist nadenker eigenwijs 

levens-
genieter ijdel ordelijk soms ruw egoïstisch 

sociaal spontaan teder koppig charmant 

eerst ik eerst een 
ander doorzetter opgever vlug boos 

vrolijk zorgzaam volgzaam kleinzerig stoer 

liefhebbend warhoofd behulpzaam luisteraar 
prater 

 
 
 
 
 
 
GELUK 
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Mijn engagement. 
 
Men stelt de kinderen in deze levensfase vaak dezelfde vraag. "Wat wil je later 
worden?" 
Wat men kinderen van deze leeftijd veel minder vraagt is: "Wie wil je worden?" 
Het verschil is nochtans fundamenteel. 
"Worden ze astronaut of lasser, leraar of kok, danseres of taxichauffeur?" 
Allemaal heel mooi, maar het zegt helemaal niets over hun engagement.  
Ter gelegenheid van het Feest van de Vrijzinnige Jeugd is het van vitaal belang die 
vraag wel te stellen. 
"Wie word je? Wat voor persoon zal je zijn? Zal je als dat nodig is de mouwen 
opstropen en aan de slag gaan om te helpen waar je kan of blijf je liever aan de kant 
staan en zeg je ... het helpt toch niet ...?"   
Hoe denk jij gelukkig te worden? 
 
 
 
 

 
 

Pag.56 
 

Een wereld vol geluk. 
Om je eigen geluk te kunnen nastreven moet je het 
we kunnen definiëren. Tekenen en schrijven over 
geluk laat je daar concreet over nadenken. Bij deze 
opdracht is communicatie belangrijk. Wat vind je 
medemens? Willen alle mensen eigenlijk hetzelfde, of 
toch niet? 
 

Tekenen of/en 
schrijven 
 

Pag.57 Hier is geluk ver te zoeken. 
Zelfde opdracht, maar hier komt natuurlijk wat niet 
wenselijk is. Dingen waar mensen zich zorgen over 
maken of onrecht waar men boos van wordt. Je kan 
het ook zien als werkpunten, dingen waar de 
kinderen misschien mee aan de slag willen gaan. 
 

Tekenen of/en 
schrijven 

Pag.58 Een verhaal over geluk. 
Dit verhaal relativeert geluk en ongeluk. Klopt dat? 
Kan iets op het ene moment je gelukkig het volgende 
moment ongelukkig maken? 
 

Lezen, bespreken 

Pag.59 Maak een elfje over geluk. 
Hier moeten de leerlingen met heel weinig woorden 
de essentie weergeven van wat voor hen geluk is. 
Een uitdaging. 
 

dichten 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OVERGANGSRITUELEN  
 

Pag.60 Zoek het geluk (moeilijk!). 
Dit is een spel dat  aandacht en  doorzetting vergt. 
Misschien niet voor iedereen weggelegd? 
Misschien is geluk iets wat aandacht en doorzetting 
vraagt. Als het te moeilijk is, laat het de kinderen dan 
wegleggen en probeer het later nog eens.  
Op een dag lukt het vast.  
 
Oplossing:  Wil je meer geluk? Deel het dan! 
 
 

spel 

Pag.61 Gedicht. 
Nabespreking: Ben jij wie je wil zijn?  
Hebben de meeste mensen zo veel zelfvertrouwen 
dat ze totaal niet willen veranderen?  
Wat moeten mensen accepteren van een ander en 
wat niet? 

lezen 



FVJ is een overgangsritueel. Overgangsrituelen zijn van alle tijden en van alle 
volkeren. Sommige overgangsrituelen zijn al duizenden jaren oud, andere (zoals FVJ) 
zijn recenter.  
De bedoeling is altijd dezelfde. Kinderen stappen als het ware uit hun 
kinderschoenen en zetten hun eerste pasjes in de grote-mensen-wereld. In dit deel 
maken we een speelse reis door de overgangsrituelen van andere volkeren.  
Allemaal worden ze ergens op de wereld ondergaan door leeftijdgenoten. 
 
Dit hoofdstuk neemt de kinderen mee op een avontuurlijke tocht doorheen de 
overgangsrituelen van leeftijdgenoten elders op de wereld. 
Het is de bedoeling dat je deze reis actief, grappig en leerrijk tegelijk maakt. 
Dezelfde sfeer dus die ze zullen ervaren tijdens hun eigen feest? 
 
Pag.63 
 
 
 
 

Overgansrituelen: lezen en voorbereiden van de reis lezen  
 
bespreken 
spelletjes 

Pag.64 Amazonewoud, indianen 
 
Echt verhaal! Dit ritueel wordt nog uitgevoerd maar 
is beslist niet heel wijdverspreid. 
Het zet de leerlingen wel aan het denken over 
begrippen zoals volharding en het belang dat 
gehecht wordt aan de overgang van kind naar 
volwassene. 
 
De mier "bullet ant" is afgebeeld op ware grootte! 
 
Een blanke man probeert dit ook eens ... 
https://www.youtube.com/watch?v=it0V7xv9qu0 
 

lezen 

Pag.65 Zuid-Amerika 
 
Voor dit feest is niets te veel. Mensen sparen er hun 
hele leven voor zodat hun dochter kan stralen op 
deze bijzondere dag. Alweer: het belang van een 
overgangsfeest. 
 
Joodse gemeenschap 
Een jongen wordt vanaf dertien jaar geacht 
verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden, 
daarvoor zijn het zijn ouders. Hij moet dus alle 
wetten kennen en toepassen net als een volwassene. 
Joodse meisjes worden op 12 jaar bat mitswa, soms 
lezen zijn in de Thora, net als de jongens, soms 
moeten ze een andere tekst lezen. 
 

lezen en doen 



 
 

Pag.66  
 

spel 

Pag.67 Australië, Aboriginals 
 
Ethiopië, Hamer-volk 
 
Een jongen wordt eerst besneden en zal dan over de 
stieren moeten lopen/springen. Tijdens datzelfde 
feest slaan de (volwassen) mannen de vrouw(en) 
van hun voorkeur met een twijg, tot bloedens toe. 
Achteraf pronken de vrouwen met hun littekens, de 
mannen met hun tattoo's en hun status.  
 
Je kan een indrukwekkend filmpje bekijken (2min20)  
http://www.reisverslagen.net/video-impressies/113-
ethiopie-bull-jumping 
 

lezen 
 
 
 
lezen 
tattoo's zetten 
 
 
 
 

 
Pag.68 Niger, Woodabe 

 
Jongens doen een soort dansende 
schoonheidswedstrijd. De meisjes kiezen. Volwassen 
worden hangt hier samen met een vrouw vinden. 
 
Filmpje van de BBC in het Engels, maar met mooie 
beelden. (3min49) 
http://www.youtube.com/watch?v=tKAYsLE-wqo&sns=em 
 

lezen 
spel 
 
 
 
  

 

Pag.69 Noord-Amerika, indiaan 
 
Het verschil tussen een gewone droom en een 
visioen is dat een droom gewoonlijk in de nacht komt 
en vergeten wordt. Een visioen krijgt men ook 
overdag en lijkt heel echt. Mensen die daarin geloven 
denken dat een visioen een boodschap bevat van het 
goddelijke.  
Je kan een visioen opwekken door oa gebrek aan 
eten, meditatie en bepaalde producten (drugs).  
 

lezen 
spel 

Pag.70 Alaska, Yupik 
 
Dit is een inmiddels verdwenen overgangsritueel. 
Zo kan je erop wijzen dat overgangsrituelen bedacht, 
aangepast of behouden blijven. Ze horen bij een volk 
en bij een tijd. Dit is de link naar de opdracht op 
p.71. 
 

lezen 
spel 



 
 

 
 
 
 

Pag.71 Een overgangsritueel bedenken. 
 
Dit is een spel, maar toch ook een gelegenheid om 
die elementen aan te halen die ons tot volwassene 
maken (verantwoordelijkheid, volharding, ...) 
Je kan natuurlijk het geheel filmen, zodat je het aan 
elkaar en aan anderen kan laten zien. 
Stuur je het door naar FVJ Brussel, dan zetten we 
het op de site. 
 

groepsopdracht 

Pag.72 Moeilijk gaat ook. 
Een uitdaging aan de hele groep.  
De kinderen zullen zich moeten organiseren en 
samen werken om de opdrachten tot een goed einde 
te brengen. Zo oefenen ze vaardigheden die als 
volwassene van pas komen. De opdrachten zelf 
kunnen natuurlijk aangepast worden aan de 
mogelijkheden die je hebt op school! 
 

spel 

Pag.73 Ontmoeting 
Aanvoelen hoe een ontmoeting kan verlopen, door er 
een spelelement in te stoppen 
Invullen: is iedereen even goed in het herkennen van 
gelaatsuitdrukkingen. Voor wie is deze oefening 
gemakkelijk? Voor wie is ze moeilijk?  
Waarom is het belangrijk anderen juist in te 
schatten? 
 

toneeltjes 
invullen 

Pag.74 Een zinnetje van je vrienden. Om te lezen over een 
paar jaar. 
 

invullen 

Pag.75 Ik ben uniek.  
Vingerafdrukken zijn uniek. Hier zijn ze symbool van 
jouw uniek zijn. 
 

afdruk 

Pag.76 Mijn wens de wereld in. 
De zin begint hier met: "ik wens ...", maar dat zou 
ook kunnen zijn: "dit wil ik je vertellen ...", of "ik zou 
willen dat ..." 
 

invullen 



GAAT DIT FEEST OOK OVER PUBEREN? 
 
Is puberen voor iedereen een serieuze opdracht? De een zal het eng vinden, de 
ander danst door zijn puberteit.  
Door in dialoog te gaan met mensen die hen vooraf gingen zullen kinderen merken 
dat ze er wellicht ook wel zonder kleerscheuren doorheen zullen komen. Het is een 
natuurlijk proces waar elke mens door moet. 
Neem de opdracht serieus, het boekje dat ze maken zal hen ook later veel plezier 
verschaffen. 
 
 
 
 
 
 

 

Pag.78 Is puberen voor iedereen een serieuze opdracht? 
 

bespreken 

Pag.79 Word nu eens volwassen! 
 

bespreken 

Pag.80 
Pag.81 

Waren al die grote mensen ooit pubers? 
Lees de opdracht aandachtig. Het boekje dat de 
kinderen op deze manier verkrijgen zal hen over de 
jaren heen nog veel plezier bezorgen. 
 
Over de foto's op deze pagina's: 
We hebben er een paar makers van dit boekje tussen 
gestopt ... 
 

lezen 

Pag.82 
Pag.83 

Deze 2 bladzijde kopiëren en aan de kinderen 
meegeven. (pag.82 invullen!) 
Ze geven ze af aan iemand die al een tijd geleden 12 
jaar was en vragen om het ingevuld blad mee te 
geven. Ze geven de opdracht aan een paar mensen 
en maken er later elk een leuk boekje van. Toffe 
herinnering. 
 

opdracht voor 
vrienden of 
familie 



 
 

Pag.84-90 Dingen die je zeker moet doen voor je volwassen 
bent! 
De kinderen kunnen hun lijst aanpassen door een 
aantal dingen te schrappen en te vervangen door 
andere zaken. Het moet wel een lijst van 100 dingen 
worden! 
 
Dit is als grappige "eind"opdracht bedoeld, maar je 
kan er de leerlingen toch op attenderen dat 
nadenken over je toekomst en plannen wat je met je 
leven wil doen niet zo gek is. Ze zijn immers 
aangekomen op een heel belangrijk kruispunt in hun 
leven. 
 
Let op nr 2: even wachten. De fotograaf moet 
uitrusten na het feest, dan een selectie maken en dat 
moet hij die nog doorgeven aan de webmaster ... 
 
Let op nr 50: dit MOET je echt proberen! Het is in 
het Engels opgesteld, maar zeer eenvoudig te 
begrijpen. 
 

opdracht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon. 
 
Deze mensen en anderen maakten het mogelijk dat 
dit boekje er kwam. Reuze bedankt voor alle hulp en 
ondersteuning.  

 


