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Beste Juf,
Beste Meester,

Wat f i jn dat u met uw leerl ingen naar ANANSI komt ki jken.
Om de grote en kleine thema’s in de voorstel l ing niet zomaar voorbij  
te laten waaien, bieden we u deze lesmap aan. 
U kan er in de klas mee aan de slag, zowel voor als na de voorstel l ing.
De volgorde van de opdrachten bepaalt u zelf .  
Zie het als een inspiratiemap, een aanzet, waar u verder uw eigen creativiteit
op los kan laten. En die van de kinderen, dat spreekt.

Wij  wensen u verder een meeslepende dag, vol verhalen. 

Groetjes,
DE MAAN

Iedereen kent de sluwe streken van Reinaert De Vos, maar wie kent die van
Anansi,  de mythische spin uit de Ghanese volksverhalen?
 
Hij  is  zowel schelm als egoïst die er geen probleem mee heeft om zi jn vrouw 
of een van zi jn kinderen te beduvelen. Zolang hi j  er zelf  maar voordeel bi j  heeft.  
“Eerst het vreten en dan de moraal”, l i jkt hem wel op het l i j f  geschreven. 
#N�MCP�FCV�YGN�GGPU�CPFGTU�WKVRCMMGP�FCP�JK L �FCEJV�� � |

ANANSI is een surreal ist isch sprookje vol muziek en vertelplezier waarin de
verhalen uit de Anansi-cyclus werden bewerkt tot een vertel l ing vol humor, 
reflectie en inzicht over ons maatschappeli jk functioneren. 
In de beste tradit ie van storytel l ing.



ANANSI

Je mag een spin nooit doodslaan want je weet niet wie ze is 
en wat ze voor iemand betekent.

ENKELE OPDRACHTEN DIE JE KAN DOEN VOOR DE VOORSTELLING

Echt waar?

Bekijk de kunstwerken op de volgende bladzi jde.
Ki jk eerst naar het geheel.  
Wat zie je? Welk verhaal wordt er verteld? 
Het geheel l i jkt te kloppen, maar als je inzoomt zie je dat er knotsgekke
detai ls te zien zi jn.
Wat kan er wel,  wat kan echt niet? Waar stopt de real iteit en begint de fantasie? 
Goed/slecht, real iteit en fantasie vervagen. Al les is afhankel i jk van het l icht
waarin je de dingen beki jkt.

Met deze beelden kan je de leerl ingen st imuleren om verder te ki jken dan hun
neus lang is,  voorbi j  het vanzelfsprekende.

Kunnen jul l ie t itels verzinnen? Wat wil  de kunstenaar vertel len?
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ENKELE OPDRACHTEN DIE JE KAN DOEN NA DE VOORSTELLING

ANANSI – klassikale reconstructie

Verzamel de leerl ingen in een kring voor een klassikale reconstructie van het 
verhaal dat verteld werd in de voorstel l ing.

Welk verhaal is bl i jven hangen? (Simon Python? Gianni de Cheetah? 
Waarom spinnen een kaal hoofd hebben? …)

Zet de leerl ingen dan in kleine groepjes aan het werk. Ze kiezen een aantal 
verhalen die bi j  hen zi jn bl i jven hangen en tekenen ze uit.  
De werkjes worden samengevoegd tot een harmonica: ‘Anansi door…’



Goed en kwaad

OPWARMER

De kinderen kri jgen een aantal s ituaties/di lemma’s voorgeschoteld. 
Ze geven aan of ze dit juist/fout vinden door l inks of rechts in de ruimte te
gaan staan. Er is geen juist antwoord, iedereen kan vri j  kiezen naar gelang 
zi jn/haar mening. De begeleider- leerkracht is moderator maar oordeelt niet.

Duid een aantal kinderen aan die toel ichten waarom ze iets juist/fout vinden. 
<G�OQIGP�\KEJ�DGFGPMGP�CNU�\G�FG�CTIWOGPVGP�XCP�CPFGTGP�JQTGP�| | | | | | | |

-  een mens r i jdt met de f iets door het rood
- een aap op een f iets r i jdt door het rood
- een mens r i jdt met de f iets door het rood want hi j  heeft net een aap 
  hetzelfde zien doen
- een mens r i jdt met de f iets door het rood, zi jn kind zit achterop en is 
  net geval len. Ze gaan naar het ziekenhuis.

-  een vrouw geeft een kind snoep
- een tandarts geeft een kind snoep
- een kind kri jgt snoep, de mama pakt het af
-  de mama eet ‘s avonds chips terwij l  het kind slaapt

KRINGGESPREK

Wanneer is iets juist/fout? Waarom?
Welke verhalen hebben jul l ie in de voorstel l ing gezien die niet helemaal 
goed of kwaad waren? Waarom? 
Wat maakt het zo moeil i jk om dat te beoordelen?
Ken je zelf  s ituaties of verhalen waarin je iets s lechts moest doen voor 
een goed doel? Wat betekent dat: het doel hei l igt de middelen?

Wat vonden jul l ie van Anansi? Waarom vinden we hem sympathiek/vals/ leuk/….?
Vond je het juist,  hoe Anansi zi jn vrouw gewonnen heeft? Waarom?

Vat de antwoorden van de kinderen samen, toets af of ze het met de 
conclusies eens zi jn.  

Als achtergrond voor dit gesprek kan je Peinzen doornemen, 
een praktisch handboekje dat je een leidraad meegeeft voor f i losofische 
gesprekken met kinderen (zie bronnenblad).



Eigen verhalen

Nu gaan de leerl ingen zelf  aan de slag. Hier kan je als leerkracht kiezen of
de leerl ingen verhalen vertel len, uitschri jven of beeldend uitwerken.
Je kan ook een combinatie maken van verschi l lende invalshoeken.

Belangri jk is dat de leerl ingen hun eigen wereld vormgeven, dat ze niet 
vasthouden aan wat werkel i jk kan maar dat ze oog hebben voor niet voor de
hand l iggende verbanden.

Bedenk op voorhand of de leerl ingen het verhaal voor de klas gaan brengen,
als vertel ler,  als voorlezer of bi jvoorbeeld in een mini-tentoonstel l ing.

Maak een verhalenpot  in de klas, waar de leerl ingen de t itel  van hun verhaal
in kunnen steken. Je kan elke dag een verhalenti jd inlassen, waarbi j  een aantal
kinderen aan het woord komen en hun verhaal vertel len.
Zo zetten jul l ie samen een eeuwenoude verteltradit ie verder.

Misschien kennen sommige kinderen wel verhalen uit hun eigen vertelcultuur
die je zo ook kan binnenbrengen in de klas.

Kies een verhaalopdracht: 

-  Vertel over je eigen famil iegeschiedenis.
 Laat de kinderen hier hun fantasie gebruiken met een l ink naar de werkel i jkheid.
 Ter inspiratie kan je onderstaande voorbeelden meegeven.
 ° hoe mijn ouders elkaar leerden kennen
 ° waarom mijn broer een broer is
 °  mijn oma, de sterkste vrouw ter wereld

- Verzin een dierenverhaal.  
De leerl ingen kunnen hier met een dier aan de slag, echt of niet echt. 
Ze verklaren in hun verhaal een specif ieke karakter- of uiterl i jke eigenschap van 
dat dier.  In de voorstel l ing kwamen al een aantal voorbeelden aan bod, ter 
aanvul l ing staan in de bronnenli jst heel wat t itels van verhalenbundels over dieren. 

Stap 1: de grove structuur van het verhaal uitwerken. 
Denk hierbi j  aan begin/midden/slot.  Deze kladversie vormt de basis van het 
verhaal,  dus schenk genoeg aandacht aan een logische uitwerking van het geheel.  

5VCR����XGTVGN NGP�UEJTĎXGP�DGGNF!  Kies op welke manier de leerl ingen het verhaal
zul len brengen. Je kan ze zelf  laten kiezen of de keuze voor hen maken. 
Durf te kiezen voor het vertel len. Verhalen vertel len verbindt, de leerl ingen leren
nuanceren, spanning opbouwen, waarden overbrengen en luisteren naar elkaar. 

Stap 3: de uitwerking. 
Voor een beeldende uitwerking vind je verderop inspiratiemogeli jkheden.



Powermask

De leerl ingen verzinnen een personage. Ze bricoleren met recyclagemateriaal,  
karton, parels,  restjes hout, plankjes, oude boeken met Afrikaanse maskers een 
standbeeld voor een verzonnen personage. 

Waarom zien ze er zo uit?
Waarom zi jn ze zo bi jzonder?
Over welke bi jzondere talenten en gebreken beschikken ze?

Gek famil ieportret

Laat de leerl ingen een famil iefoto
meenbrengen. Bi j  elk famil iel id
denken ze na over een speciale
eigenschap of anekdote. Door de
foto te beschi lderen met die 
eigenschap in gedachte, komen
we heel wat meer te weten over
de famil iegeschiedenis.



Collage

Knippen en plakken geblazen!

Verzamel oude t i jdschriften en 
kopies van dierentekeningen waar 
de leerl ingen mee aan de slag kunnen. 

Verzin een naam of een decor voor 
je creatie. 



Anansi -  Say what?
 
De Anansi verhalen wortelen diep in de Afrikaanse vertelcultuur. 
In het Ghana van Gorges Ocloo’s kinderti jd waren er geen boeken, 
geen tv, enkel de mythische verhalen, een kampvuur en iemand die vertelt.  
De vertel lers maken elke dag een eigen verhaal.  Al le vragen worden beantwoord
aan de hand van een Anansi-verhaal.  Anansi is er om bepaalde vraagstukken op
te lossen: Wat zou Anansi doen? 
De verhalen gaan over dieren, zi jn soms luchtig, maar alt i jd met een ondertoon
en een l ink naar morele waarden en polit ieke di lemma’s. 
De oude verhalen werden door Afrikaanse slaven aan elkaar verteld. 
Ze vonden hoop en troost in verhalen over de kleine sl immerik die grote 
machthebbers in hun hemd zet. 

In de klas kan je op zoek gaan naar verteltradit ies binnen de diverse 
achtergrond van de leerl ingen. Bi j  wie thuis worden er ook verhalen verteld? 
De kinderen kunnen hun (groot-)ouders bevragen. 
Als er geen verhalen verteld worden, welke mythische f iguren kennen de
kinderen dan wel? (televisief iguren, sprookjes, superhelden…)
Worden er misschien verhalen gezongen of l iederen doorgegeven? 
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