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Los het op maakt scheiden
bespreekbaar in de klas

Combinatiepakket
Los het op – Een openhartig spel
Scheid! Alles wat je moet weten als je ouders uit
elkaar gaan
€ 31,50 (incl. btw)
Los het op – Een openhartig spel
Over gevoelens, emoties en praktische problemen
waar je mee te maken kunt krijgen bij een scheiding
€ 22,95 (incl. btw)

Jaarlijks krijgen 86.000 kinderen ermee te maken: ouders die uit elkaar gaan.
Hun wereld staat op z’n kop en ze gaan een onzekere periode tegemoet die vaak
veel vragen oproept. Met Los het op – Een openhartig spel ontdekken leerlingen
dat praten over gevoelens, emoties en praktische problemen kan opluchten.

Gemiddeld heeft een op de vijf leerlingen in de klas
een scheiding meegemaakt of zit er middenin. Maar
veel van die kinderen vinden het moeilijk om erover te
praten, omdat ze er emotioneel van worden, zich
ervoor schamen of loyaal zijn aan hun ouders.
De makers van Los het op – Een openhartig spel
hebben dertig kinderen en jongeren gesproken van
wie de ouders uit elkaar zijn. Die gesprekken hebben
ze vervolgens gebruikt om de zes fictieve karakters in
het spel tot leven te wekken. De keuze voor fictieve
verhalen is bewust: leerlingen kunnen zich daardoor
inleven in de personages van het spel, zonder dat ze
zelf op hun thuissituatie worden aangesproken of
erover hoeven te vertellen.

Los het op – Een openhartig spel
Leeftijd: 9+
Aantal spelers: 4-30
Speelduur: 90 min.

Scheid! Alles wat je moet weten als je ouders uit
elkaar gaan
Speciale scholeneditie
Actieprijs: € 9,99 (incl. btw)

Leerlingen in groep 6, 7 en 8 worden in Los het op
uitgedaagd om in groepjes de problemen van hun
personage te helpen oplossen.

Impact van scheiden
Los het op is niet alleen geschikt voor kinderen van
gescheiden ouders, maar ook voor hun vrienden,
vriendinnen en klasgenoten. Leerlingen ontdekken door
het spel welke impact een scheiding kan hebben, hoe je
iemand steunt die het meemaakt, hoe je kunt praten
over dingen die je moeilijk vindt en hoe je hulp kunt
vragen. Door het spel te spelen leren leerlingen zich in
te leven in anderen, probleemoplossend te denken en
relationele vaardigheden in te zetten en gebruiken.

Alle prijzen zijn exclusief handling- en verzendkosten.

Positieve sfeer in de klas

Verwerken in eigen tempo

Conny Notebomer is intern begeleider op de CBS
Johannes Looijenga school in Surhuizum. Ze testte
het spel in een bovenbouwklas en was verrast over de
uitwerking die het spel had op de groep. ‘Tijdens het
spelen werden veel onderwerpen besproken’, vertelt
ze, ‘en er was veel vertrouwen bij de
leerlingen onderling. Opvallend was de
ontdekking dat er best veel kinderen met
verdriet rondliepen zonder dat wij dat
wisten. Leerlingen gaven aan dat ze het
fijn vonden om zo open te kunnen
spreken en ze voelden zich veilig in
deze setting.’
De sfeer in de groep is volgens de
groepsleerkracht positief veranderd na
het spelen van het spel. ‘Ze zijn zich
allemaal meer bewust van het verdriet
van sommige leerlingen, in welke vorm
dan ook. En ze voelen zich als groep
meer verantwoordelijk voor elkaar.’

In de handleiding die bij het
spel wordt geleverd, staan tips
en handvatten voor hoe je
tijdens en na het spelen van
Los het op om kunt gaan met
leerlingen die een scheiding
meemaken. Pubercoach Meta
Herman de Groot noemt
bijvoorbeeld hoe belangrijk
het is dat een kind zich gehoord en
gezien voelt – en dat gaat verder dan
eenmalig interesse tonen. Ze raadt aan om eens
in de zoveel tijd aan leerlingen te vragen hoe het
thuis gaat.
Tegelijkertijd vindt Meta dat je moet oppassen dat
je de scheiding niet uitvergroot. ‘Het is balanceren
tussen een kind wat extra aandacht schenken
en het niet te groot maken of te vaak benoemen. Sommige kinderen willen hun omgeving
nog niet over de scheiding vertellen en op
school of bij vrienden even niet aan de
scheiding denken. Of ze zijn er nog niet aan
toe dat hun omgeving iets van de scheiding vindt.
Respecteer dat. Kinderen verwerken een scheiding
in hun eigen tempo.’

Voor de schoolbibliotheek of in de klas
Bij het spel is voor scholen het boek Scheid! Alles
wat je moet weten als je ouders uit elkaar gaan
verkrijgbaar voor een speciale actieprijs. In dat
boek vertellen 25 kinderen van 10 tot 16 jaar hoe
het bij hen thuis ging toen hun ouders uit elkaar
gingen, wat ze verder hielp en hoe
het nu met ze gaat. Met veel tips en
achtergrondinformatie van experts
over scheiden.

Los het op – Een openhartig spel is tot stand gekomen in samenwerking met het platform Scheiden
zonder Schade van de ministeries Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in
partnerschap met de Vereniging Nederlandse
Gemeenten.
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