
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Werkvorm Thuishuis  

 
Gedichtenbundel Warboel: 
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Onderwerp:  

Scheiding 

 

Leeftijdsgroep:   

Oudere kinderen 10 – 14 

jaar 

 

 

Materiaal 

- Tekenpapier 

- Kleurpotloden 

 

 

Bijzonderheden 

Om het gesprek met 

kinderen aan te gaan over 

hun eigen situatie en/of 

inzicht te krijgen in hoe 

kinderen hun situatie en 

veiligheid ervaren, wordt 

gebruik gemaakt van de drie 

huizen. In elk huis is er 

ruimte voor een onderdeel, 

om de situatie in beeld te 

brengen: Wat gaat goed? 

Wat gaat er niet goed? Wat 

zou je willen? De kinderen 

tekenen en schrijven als het 

kan zelf. Het tekenen, het 

visueel maken, kan meer 

helderheid geven over wat 

het kind bezighoudt. 

 

Tips 

Vul tijdens de opdracht 

zeker niet te veel zelf in. 

Door kinderen serieus te 

betrekken, een eigen stem 

te geven, voorkom je dat 

het kind zich machteloos 

voelt en geef je hem de 

mogelijkheid om zijn 

situatie te beïnvloeden. 

 

 

 

Na het lezen     
Hoe ziet jouw thuishuis eruit? Vertel eens. 

 

A) Laat het kind aan de hand van het gesprek 3 huizen naast elkaar 

tekenen. Voorbeeldvragen kunnen zijn:   

Start vragen: • Wil je voor mij een heel groot huis tekenen? • Welk 

huis is dat, het huis van de leuke dingen of het huis van de zorgen? • 

Waar kan ik dat aan zien? • Wil je nog een 2e huis tekenen? • En welk 

huis is dat? Waar zie ik dat aan? • Met welk huis wil je beginnen?  

Huis van de leuke dingen: • Wat zijn gebeurtenissen die je het fijnst 

van alles vindt? • Wat doe je het liefst met mama? Met papa? Met 

broertje/zusje? • Wat doen jullie dan precies? Hoe ziet dat eruit? Wat 

hoor ik dan? • Hoe voel jij je dan? Waar kan ik dat aan zien? • Wat 

voor dingen vind je leuk om te doen? • Als ik nou vanavond bij jullie 

thuis door het raam kijk, wat zou ik dan kunnen zien voor leuke 

dingen bij jullie thuis? • Gebruik een huisdier of fantasiedier: Wat kan 

het konijn vertellen wat er leuk is thuis? • Wat zou je nooit willen 

missen?  

Huis van de zorgen: • Gebeuren er thuis weleens dingen die je niet 

leuk vindt? • Kun je me daar iets over vertellen? • Wat vind je niet 

leuk? • Hoe voel jij je dan? Waar kan ik dat aan zien? • Als jouw 

huisdier zou kunnen praten, wat zou die mij vertellen over wat er niet 

leuk is thuis? • Wat vindt mama/papa niet zo leuk? • Maakt oma zich 

weleens zorgen over hoe het bij jou thuis gaat? • Als ik nou vanavond 

bij jullie thuis door het raam kijk, wat zou ik dan kunnen zien voor 

vervelende dingen bij jullie thuis?  

Huis van de dromen: • Stel je nu eens voor dat jij het thuis voor het 

zeggen hebt, wie zou er bij jou thuis wonen? • Wie nog meer? Nog 

meer? • Wat zouden jullie dan samen doen? Wat nog meer? • 

Waaraan zou je merken dat het thuis anders was? Wat nog meer? • 

Welke regels zouden er thuis zijn? • Wat is er voor nodig om deze 

dingen te bereiken? • Hoe gaan jullie in dat huis met elkaar om? 

 

Links 
Op internet staan verschillende uitwerkingen over het 3-huizenmodel. 

 

Differentiatie voor de jongere kinderen 
• Met duplo of Playmobil kun je de verschillende huizen ook 

naspelen. Stel dan bovenstaande vragen en observeer goed 

wat het kind zegt en laat zien. 

• Teken jouw huis van je dromen in een groot hart. 

Maak een jas, beplak de jas met stofjes, glitter, versieringen enz. Zorg 

dat de jas past bij hetgeen jij nodig hebt, waar jij een prettig gevoel bij 

krijgt en waar jij je veilig in voelt. 
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