
Over het boek:
KameLeon mag voor het eerst naar school. Een klasje vol dieren 
wacht hem al op. Wanneer KameLeon op een blauw krukje gaat 
zitten, verandert zijn kleur van groen naar blauw. Dat vinden 
zijn klasgenoten raar. Alle dieren hebben een vaste kleur, behalve 
KameLeon. Gelukkig begrijpen de anderen al snel dat hun 
nieuwe vriend zichzelf moet blijven.

Over deze lestips:
Met de lestips bij dit boek werk je rond het thema ‘anders 
zijn’. Ze kaderen expliciet binnen de eindtermen Mens en 
Maatschappij en het M-decreet. 

Thema’s: anders zijn, school

Doelgroep: 2de en 3de kleuterklas / groep 1 en 2

Over de makers: 
Kristien Hemmerechts (°1955) publiceerde sinds haar 
debuut Een zuil van zout in 1987 meer dan twintig romans, 
verhalenbundels en essays. Ze is meermaals bekroond, onder 
meer met de Frans Kellendonkprijs voor haar volledige oeuvre. 
Het biografische essay Taal zonder mij (1998) werd door pers en 
lezers vol lof ontvangen. Ze doceert Creatief schrijven aan de 
Hogeschool Antwerpen.

An Candaele is opgegroeid in Sint-Amandsberg en woont in 
Tervuren. Ze studeerde Grafische vormgeving. Ze werkt als 
illustrator en vormgever. Daarnaast is ze docent aan de School 
voor Beeldende Kunsten in Overijse. Haar boeken worden erg 
gesmaakt door jonge kinderen en zijn o.m. vertaald in het Frans, 
Duits, Portugees en Koreaans. Slaap lekker, Rosalie is bekroond 
door de KJV. Van de Koreaanse versie zijn al meer dan 100.000 
exemplaren gedrukt.



1. Aanzet:
Ga met de kleuters in de kring zitten. Duid twee kleuters aan die in het midden van 
de kring mogen zitten. Zeg: Zijn (naam eerste kleuter) en (naam tweede kleuter) even groot? 
Zien jullie nog verschillen? 

Laat de kleuters de uiterlijke verschillen tussen beide kinderen benoemen. Vervolgens 
plaats je twee nieuwe kleuters in de kring, je herhaalt de opdracht. 

Na het bespreken van de verschillen, haal je het boek tevoorschijn. Vraag of de 
kinderen weten welk dier er op de kaft staat (je duidt Kameleon aan). 

Wie kent een kameleon en weet wat er zo speciaal is aan dit dier? KameLeon is anders dan de 
andere dieren. Hij kan veranderen van kleur. Zomaar, zonder dat hij dat wil en er iets voor moet 
doen. De anderen kunnen dat niet …

Lees het verhaal voor. 

2. Verwerking:

2.1  Kringgesprek rond ‘anders zijn’ en de bijhorende gevoelens

Organiseer een kringgesprek rond het thema ‘anders zijn’. Begin eerst met vragen die 
specifiek over het boek gaan: 

» Vindt Kameleon het leuk om te veranderen van kleur? Waarom denk je dat? (laat de 
kinderen kijken naar de prenten in het boek: hij kijkt verdrietig en hij begint te 
huilen) 

» Waarom zou hij huilen? (hij denkt dat de anderen hem raar vinden)

» Vinden de andere dieren hem raar, of vinden ze hem net leuk? (in het begin vinden ze het 
vreemd en schrikken ze, maar uiteindelijk vindt iedereen hem leuk en wordt hij de 
ster van de school, iedereen wil zijn vriendje zijn: ook al is hij anders, hij is uniek.) 
Leg daarna de link met de kinderen in de klas. 

» In de klas zijn we ook allemaal verschillend. Dat zagen we daarnet in de kring. Welke 
verschillen hebben we daar gezien? (lengte, haarkleur, kleur ogen, huidskleur …) 

» Sommige kinderen zijn ook verschillend omdat ze bijvoorbeeld niet goed kunnen zien. Ze 
moeten een bril dragen of zijn blind. Andere kinderen kunnen niet stappen en moeten in een 
rolwagen zitten. Wie kent er een kindje dat blind is, of doof, of in een rolwagen zit …? 

» Sluit deze activiteit af met een uitbreiding naar verschillende talenten. Niet alle 
verschillen kun je zien. We kunnen ook allemaal verschillende dingen. Begin met te 
zeggen wat jij goed kan (bijvoorbeeld: ik kan goed koken) en speel de vraag vervolgens 
door naar een kleuter (vraag waar hij goed in is). Deel gekleurde (verschillende 
kleuren die KameLeon kan aannemen), ronde kaartjes uit. Op dit kaartje mogen de 
kleuters hun talent tekenen. Geef ‘koken’ als voorbeeld en teken een kookpot op het 
kaartje. In de kring plaats je een talentenboom. Op het bord teken je een boom waarin 
de kleuters hun talent kunnen ophangen. De verschillende talenten kan je nadien 
bespreken. Je toont een tekening en vraagt wat erop staat, de kleuter die het getekend 
heeft mag niets verklappen. De anderen proberen het talent te raden en proberen dit 
te linken aan de desbetreffende kleuter.

Benadruk dat het ‘anders zijn’ oké is: iedereen is anders. Het is ook leuk om samen te 
spelen, van elkaar te leren. 

Eindtermen 
Nederlands – Spreken:

2.3 De kleuters kunnen spreken over 
gevoelens als blijheid, angst, verdriet, 
verwondering.

Eindtermen 
Nederlands – Luisteren:

1.5 De kleuters kunnen een beluisterd 
verhaal, bestemd voor hun leeftijdsgroep, 
begrijpen.

Eindtermen 
Mens en Maatschappij - 
Sociaal-culturele verschijnselen:

2.4 De kleuters herkennen vormen van 
afwijzend of waarderend reageren op het 
anders-zijn van mensen.



2.2 ‘Anders zijn’: beperkingen concreet beleven en aanvoelen

Ga met de kleuters in de kring zitten. Jij bent geblinddoekt en de kleuters moeten 
stil zijn. Eén kleuter gaat in het midden zitten. Probeer door te voelen te raden welke 
kleuter voor je zit.

Wat was er nu anders aan mij? Ik kon niet zien. Hoe kon ik weten wie voor me zat? Door te 
voelen met mijn handen. Sommige kinderen zijn blind: zij kunnen niet zien en moeten altijd 
gebruikmaken van hun handen … 

Beslis zelf hoe diep je hierop ingaat, rekening houdend met wat de kleuters aankunnen.

Duid een kleuter aan die ook eens ‘blind’ mag zijn. Eventueel kun je de activiteit 
uitbreiden door verschillende gradaties in slecht zien voor te stellen. Verzamel hiervoor 
oude brillen waarvan je één brilglas afplakt, plak beide brilglazen af met een klein 
gaatje om door te kijken …

Doe deze activiteit ook met andere beperkingen.
» Doof zijn: geef een drietal kleuters een koptelefoon, vertel een kort verhaal met 

gebaren en duidelijke articulatie, laat hen raden waarover het ging. De andere kleuters 
die het verhaal wel konden horen, kunnen zeggen of ze juist zijn.

» Verlamming: de kinderen moeten één arm op de rug houden en zo een lijn op papier 
proberen te tekenen.

» Stom zijn: plak de mond af van een kleuter en laat deze iets vragen met gebaren.
» …

Als er een kleuter in de klas zit met een beperking, probeer dan zeker om zijn 
beperking voor te stellen, zodat de kleuters ervaren hoe de andere alles beleeft. 
Wees aandachtig voor eventuele negatieve uitspraken en probeer die positief om te 
buigen. Focus op hetgene wel lukt, of hoe de kleuter de beperking kan compenseren.

Eindtermen 
Mens en Maatschappij – Ik en de ander:

1.5 De kleuters kunnen bij anderen gevoelens 
van bang, blij, boos en verdrietig zijn 
herkennen en kunnen meeleven in dit 
gevoel.

1.6 De kleuters weten dat mensen eenzelfde 
situatie op een verschillende wijze kunnen 
ervaren en er verschillend kunnen op 
reageren.

1.7 De kleuters kunnen een gevoeligheid 
tonen voor de behoeften van anderen.

Eindtermen 
Muzische vorming – beeld:

1.4 De kleuters kunnen verschillende 
beeldende, technische middelen 
aanwenden en samen gebruiken om tot 
een beeldend werk te komen.

Eindtermen 
Muzische vorming – attitudes:

6.1 De kleuters kunnen openstaan voor 
nieuwe dingen uit hun omgeving.

6.4 De kleuters kunnen respect betonen voor 
uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot 
de eigen en de andere culturen.

Eindtermen 
Mens en Maatschappij – 
Ik en de anderen: in groep:

1.11 De kleuters kunnen bij een activiteit of 
een spel in een kleine groep, controleren of 
de anderen zich aan de regels houden.

2.3 Beeld: schilderen met de mond en de voeten

Ga met de kleuters in de kring zitten. Je beide armen en handen zitten in het verband. 
Je doet alsof je verdrietig bent. In de kring, op een tafeltje, ligt een tekening met 
daarnaast potjes verf en bijhorende penselen.
De kleuters vragen wat er scheelt. 

Ik ben triest, ik wil die tekening zo graag kleur geven, maar ik kan mijn handen niet 
gebruiken … 

Probeer het gesprek zo te sturen dat de kleuters samen zoeken naar eventuele 
oplossingen (mogelijke oplossingen: penseel in de mond stoppen en vastklemmen met 
de lippen, penseel tussen je tenen plaatsen en schilderen door je voet heen en weer te 
bewegen …).

Probeer zelf het schilderen met de mond en/of de voeten in de kring uit. Laat twee 
kleuters dit ook eens proberen. Bied deze activiteit vervolgens in kleine groep aan. 
Begeleid de activiteit terwijl de andere kleuters in de hoeken spelen.

Breng de boodschap over dat je ondanks het niet kunnen gebruiken van je handen, je 
toch leuke dingen kan doen, net als de andere kinderen. Mensen of kinderen die een 
beperking hebben, leren om bepaalde dingen anders aan te pakken.

Misschien kunnen de kleuters de activiteit wel goed uitvoeren door samen te werken. 
Leg daarbij de nadruk op het ‘samen op zoek gaan naar de oplossing van een probleem’ 
en op de verschillen tussen de kleuters, die door samen te werken tot een goed resultaat 
komen.



Eindtermen 
Lichamelijke opvoeding - 
Motorische competenties:

1.6 De kleuters kunnen met een eenvoudig 
bewegingsantwoord snel reageren op 
auditieve, visuele en tactiele signalen.

1.16 De kleuters kunnen komen tot 
rustervaringen.

2.4 Beweging: werken rond kleuren en beperkingen

Opwarming: Kleuren associëren met bewegingen
De kleuters lopen rond in de turnzaal. Hou vier verschillende, gekleurde bordjes in je 
handen (groen, blauw, geel, oranje). Elke kleur staat voor een andere beweging.
» Groene bordje: kleuters springen op 1 been vooruit.
» Blauwe bordje: kleuters gaan op de grond liggen en schuiven verder over de vloer.
» Geel bordje: kleuters springen met beide voeten samen vooruit.
» Oranje bordje: kleuters gaan op de grond zitten.
Toon afwisselend de verschillende bordjes. De kleuters voeren de bijhorende 
bewegingen uit.

Kern: Vertrouwen – leiden en laten leiden
De kleuters staan per twee. De ene kleuter krijgt een blinddoek om. Als de muziek start, 
bewegen de kleuters zich door de ruimte. De geblinddoekte kleuter laat zich leiden 
door de andere. Speel eventueel met het ritme van de muziek: de ene keer snel, de 
andere keer traag. 
Laat de kleuters vervolgens op dezelfde manier een parcours afleggen (slalommen 
tussen kegels, op een bank stappen …)

Slot: Rust
De kleuter kunnen nu even uitrusten, net als KameLeon. De kleuters liggen op 
de grond en luisteren naar rustige muziek (eventueel massage met pluimpjes, 
pittenzakjes …)

2.5 Muziek: Liedje ‘Iedereen is anders’ – Ingrid Rietveld

Bekijk en beluister samen het liedje ‘Iedereen is anders’: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bpz2sogItvc

In bijlage 1 vindt je de tekst en partituur.

Dit liedje past heel goed bij dit thema. Laat de kinderen dit lied samen zingen, en de 
juiste gebaren gebruiken.
» Grote oren: beide handen op je oren leggen
» Kleine bril: 2 rondjes met je handen maken en voor je ogen houden
» Staartjes in je haar: 2 vuisten op je hoofd leggen
» Sproeten op je wang: tikken met je wijsvingers op beide wangen
» Neus al een konijn: je neus aanwijzen
» Op ‘dat is juist zo fijn’: een dikke duim in de lucht met beide handen

Het lied kan je ook begeleiden met instrumenten.

2.6 Tussendoortje: gericht waarnemen en verschillen opmerken

Ga samen met de kleuters in de kring zitten. Duid een kleuter aan die in het midden 
van de kring mag staan. De andere kleuters observeren hem goed. Ze kijken naar zijn 
kledij, zijn haar …

Vervolgens ga je samen met de kleuter even naar buiten. Je verandert iets aan zijn 
uiterlijk (bv. bril afzetten). Eenmaal terug in de kring, moeten de anderen raden wat er 
veranderd is.

Eindtermen 
Muzische Vorming:

3.2 De leerlingen kunnen spelvormen 
waarnemen en inzien dat de juiste 
verhouding tussen woord en beweging de 
expressie kan vergroten.

3.3 De leerlingen kunnen geconcentreerd 
luisteren naar een gesproken tekst 
(verteld of voorgelezen) en die mondeling, 
schriftelijk, beeldend of dramatisch 
weergeven.

Eindtermen 
Muzische Vorming:

1.1 De kleuters kunnen visuele waarneming 
en beeldend geheugen versterken en 
vergroten door beeldelementen te 
herkennen.



Eindtermen 
Mens en Maatschappij – Ik en de ander:

1.4 De kleuters kunnen in concrete situaties 
verschillende manieren van omgaan met 
elkaar herkennen en erover praten.

1.7 De kleuters kunnen een gevoeligheid 
tonen voor de behoeften van anderen.

Eindtermen 
Muzische vorming – Beeld:

1.5 De kleuters kunnen impressies uiten in 
een persoonlijke, authentieke creatie en 
plezier scheppen in het zoeken en vinden.

Eindtermen 
Mens en Maatschappij – 
Sociaal-culturele verschijnselen:

2.5 De kleuters beseffen dat sommige mensen 
een andere levenswijze hebben dan zijzelf, 
als ze geconfronteerd worden met beelden, 
informatie of mensen uit een andere 
cultuur.

Eindtermen 
Nederlands – Spreken:

2.6 De kleuters kunnen antwoorden op 
gerichte vragen in verband met betekenis, 
inhoud, bedoeling, mening in concrete 
situaties.

Eindtermen 
Nederlands – Luisteren:

1.3 De kleuters kunnen een mondelinge, voor 
hen bestemde boodschap, ondersteund 
door beeld en/of geluid, begrijpen.

2.7 Zichzelf voorstellen als dier en in de groep plaatsen

Bespreek samen met de kleuters de dieren die in het boek aan bod komen (Reiger, 
Vlinder, Giraf, Muis …). Bespreek de verschillen tussen de dieren (bv. de grote giraf en 
de kleine muis, de felgekleurde vlinders en de grijze muis …). Eventueel kun je de link 
leggen tussen felle kleuren en vrolijk zijn …

Elk dier heeft bepaalde kenmerken/karaktereigenschappen. Geef nog enkele 
voorbeelden van dieren (kameel, schildpad, uil, havik …) en hun eigenschappen. 
Gebruik hiervoor bijlage 2. De dieren en hun eigenschappen op deze bijlage komen uit 
de axenroos. Het is een uitgebreid overzicht van de kenmerken per dier. Je kan er een 
of meerdere eigenschappen uitkiezen om aan te reiken aan de kinderen, naar gelang 
het niveau van de groep. 

Vraag de kinderen daarna met welk dier ze zich verbonden voelen. Welk dier zouden ze 
willen zijn? Kunnen ze ook uitleggen waarom? Geef zelf een voorbeeld. 

Vervolgens werk je een groepsopdracht uit. Teken samen met de kleuters een 
landschap. Spreek op voorhand af welk landschap het kan zijn (geef voorbeelden zoals 
‘het bos’, ‘het strand’ of ‘de bergen’ …)

Laat de kleuters hun dier maken met klei. Als het dier klaar is, mogen ze hun dier in 
het landschap plaatsen. Stel gerichte vragen (bijvoorbeeld bij het landschap ‘bos’): 
» Sta je graag verstopt tussen de bomen? Of sta je liever op het bospad, in de open ruimte?
» Sta je graag alleen of samen met een paar vriendjes?
» Kruip je liever in een boom?

Zo kan je observeren hoe de kleuters zich ten opzichte van elkaar gedragen en hoe ze in 
de klas staan, en hen er ook actief over laten nadenken. 

2.8 Verkleed je in iemand anders

Ga samen met de kleuters in de kring zitten. In het midden van de kring staat er een 
reiskoffer. Daarin zitten verschillende kledingstukken en voorwerpen uit andere landen 
(een Chinese rieten hoed en bijhorende kimono, een Afrikaans masker en bijhorende 
fel gekleurde geborduurde doeken, een Franse baret …) Duid een kleuter aan die in het 
midden van de kring gaat staan en de kledingstukken en attributen van één thema mag 
aandoen. 

Je kan vragen stellen zoals:
» Uit welk land zou deze persoon komen? Waarom denk je dat? Toon het land op een 
wereldkaart.
» Hoe zou deze persoon heten? Geef enkele voorbeelden van typische namen uit het land.
» Wat weet je over het land? Zou je daar graag wonen?
» Wat eten ze daar? Toon het typische lokale eten, met behulp van foto’s of echte 
etenswaren en kruiden.
» Welke taal spreken ze daar? Laat de vreemde taal horen. Laat de kleuters elkaar 
begroeten in de vreemde taal (bijvoorbeeld ‘Bonjour Stan’, ‘Ni Hao Fran’ …)

Je kan zelf kiezen hoe ver je deze activiteit uitwerkt. Je kan foto’s en ander didactisch 
prentenmateriaal tonen van het desbetreffende land (of het digibord inschakelen). Zo 
kan er een leergesprek over verschillende landen en culturen ontstaan. 

Leg ook de link met het boek. De dieren in het boek wonen elk op een verschillende 
plek. Reiger woont aan de vijver, Olifant woont in het oerwoud … Elk dier woont op 
een andere plek, maar toch zijn ze vrienden van elkaar. Wij kunnen net als de dieren uit 
het boek ook vriend zijn met iemand die uit een ander land komt.

Na het kring-leergesprek kan je de kledij in de verkleedhoek leggen. De kleuters 
kunnen tijdens het spelen in de hoeken zelf op ontdekking gaan wie of wat ze willen zijn 
(zo kun je ook rollenspel uitlokken).



Eindtermen 
Mens en Maatschappij – Ik en de ander:

1.4 De kleuters kunnen in concrete situaties 
verschillende manieren van omgaan met 
elkaar herkennen en erover praten.

1.7 De kleuters kunnen een gevoeligheid 
tonen voor de behoeften van anderen.

Eindtermen 
Muzische vorming – Beeld:

1.5 De kleuters kunnen impressies uiten in 
een persoonlijke, authentieke creatie en 
plezier scheppen in het zoeken en vinden.

2.9 Activiteit voor jongere kleuters

Als je met jongere kleuters rond dit boek werkt, kan je de focus op ‘kleuren’ leggen.

Enkele voorbeeldjes:

» De ene dag werk je rond de kleur ‘groen’, de ander dag rond de kleur ‘blauw’ 
en zo verder. De knutselactiviteiten kan je makkelijk binnen dit thema inkleden. 
Bijvoorbeeld: op de groene dag schilderen de kleuters een tekening in van KameLeon 
(zie kopieerblad 3) of ze bekleven hem met groene snippertjes, ze stempelen met 
groene handen, maken een slinger met ‘groene handen’ … 

» Trek met de kleuters naar buiten en ga op zoek naar groene voorwerpen in de natuur 
(het groene gras, de groene blaadjes aan de bomen – wijs hen op de kleurverandering 
in de herfst, de blaadjes zijn net een kameleon …).

» Breng een bezoekje aan de supermarkt en ga op zoek naar groene voorwerpen en 
producten (doosjes, flessen, groen fruit, groene groenten …)

» Maak ‘groene gekke koekjes’. Meng het deeg van zandkoekjes met groene 
voedingskleurstof. 

» Verrijk de ontdektafel met tal van groene voorwerpen (groene dopjes, groene lintjes, 
groen papier …).



Bijlage 1



Bijlage 2: dieren van de Axenroos

1. De pauw is een dier dat
» graag zijn veren toont en in de belangstelling staat.
» het fijn vindt zelf op anderen toe te stappen en contact te zoeken.
» trots is op zijn mooie kleuren. 
» niet bang is in groep (luid) te babbelen.

2. De wasbeer is een dier dat
» als een echte troetelbeer lief en vriendelijk is voor iedereen.
» luistert naar de andere dieren in het bos.
» graag samenspeelt met anderen en niemand uitsluit.
» de anderen vaak complimentjes geeft.

3. De bever is een dier dat 
» zeer ijverig is. Hij sleept immers elke dag grote stukken hout aan om een reuzegrote 

dam te bouwen.
» altijd klaarstaat de andere dieren in het bos te helpen.
» het helemaal niet erg vindt om te delen. 
» na het bouwen van de dam, alles mooi opruimt. 

4. De poes is een dier dat
» een ware levensgenieter is. Ze kan bijvoorbeeld uren in de tuin op een bankje van de 

zon genieten.
» graag vertroeteld wordt. Denk maar eens hoe een poes spint, wanneer ze geaaid wordt. 
» graag met vriendjes speelt.
» hulp vraagt wanneer ze iets niet zo goed kan en deze hulp ook waardeert. 

5. De leeuw is een dier dat
» vaak de rol van leider opneemt en bijvoorbeeld kiest welk spelletje er gespeeld zal 

worden. De leeuw wordt niet zonder reden de koning van de dieren genoemd. 
» de anderen uitleg en advies geeft. 
» betrokken is. Hij weet wat er gebeurt met de andere dieren in zijn rijk. 
» als leider zijn verantwoordelijkheid ook altijd opneemt.
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6. De kameel is een dier dat
» de aandacht niet zo graag op zichzelf vestigt en stilletjes werkt. 
» raad vraagt aan de andere dieren, als hij iets niet begrijpt. 
» een spelletje altijd volgens de regels speelt. 
» heel beleefd is. 

7. Een havik is een dier dat
» met zijn scherpe blik, hij heeft immers haviksogen, meteen ziet wat fout of juist loopt 

en dit ook kan benoemen. 
» heel duidelijk zegt wat hij/zij wil.
» de confrontatie aangaat met anderen. 
» graag wint wanneer hij/zij een spelletje speelt. 

8. De steenbok is een dier dat
» het niet erg vindt om alleen te zijn. Hij/zij houdt zich een beetje buiten de groep. 
» niet zo graag geholpen wordt door de anderen.
» luidruchtig kan zijn. 
» zeer goed weet wat hij/zij leuk vindt en wat niet, en dit ook duidelijk maakt. 

9. De uil is een dier dat
» net als de steenbok, ook graag alleen is. 
» vanuit zijn plaats op een hoge tak of in een toren hoort en ziet alles in stilte. De uil is 

zeer oplettend. 
» de geheimen van anderen zeer goed kan bewaren.
» zich niet zo snel zal mengen in een ruzie. De uil bewaart liever zijn afstand en blijft op 

zijn tak zitten.

10. De schildpad is een dier dat
» zich soms terugtrekt in zijn schild, bijvoorbeeld wanneer het te druk is in de klas. 
» heel gevoelig is.
» een beetje onzeker is. Hij is vaak bang iets verkeerds te doen. 
» niet enkel het schild op zijn schouders draagt, maar ook vaak zorgen en problemen. 
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Bijlage 3


