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EEN VLINDE R WE RD

VERSLAG VAN HET SCHOLEN PROJECT

VOO RWOO RD
Voor u ligt het verslag van het scholenproject Hoe Rups een
vlinder werd.
Dit scholenproject is een va n de onde rdelen v an het gelij kna mige
tot aalp roject .
Ande re onderdelen van dit totaa lproject zijn:
- de vertellingen Olifan t en Beer in de Nederlandse Gebarentaal en
simulta an getolkt in het Nederlands
- het toneelstu k Hoe Rups een vlinder werd, dat in het najaar in
prem ière gaat
- de videob and en cd- rom ' 5 Nachts in mijn dromen zitten vissen
in de bomen waarop 350 gebaren voor dieren en liedj es over dieren in de Nederlan dse Gebarentaal worden vastgelegd.
Het scholenproject is v oor de eerst e keer uitgevoerd met leerlingen
van de J.e. Amma nschool voo r dove kinderen en de Louise de
Colignyschool, beide te Amsterdam.
We hebben het een eer gevonde n om samen te werken met de kinderen en leerkrachten van deze scholen en zijn blij met het resultaat.
Dan laat ik nu Rowena , leerlinge van de Louise de Colignyschool.
aan het woord met een fragment uit haar verhaal over de gebarende dolfijn Kees en zijn dove vrienden Haasj e, Kangoeroe. Konijn.
Wolf, Olifant, Kip. Varken en Hond.

Kees en zijn vrienden hadden een clubje gemaakt voor de mensen.
Dan konden de mensen geba rentaal leren en dan konden ze omgaan
met de dove kinderen. En dat wouden Kees en zijn acht vrienden.
Veel mensen hadden er interesse voor. Er werden veel inschrijfformulieren uitgedeeld. Om de twee wekelI werden er nieuwe dingen
verteld over doof zijn, maar Ila een paar keer konden ze al met de
doven praten. En zo hebben de menselI gebarentaal geleerd ell weer
aan anderen geleerd.

Mieke Julien,
Amsterdam , augustus 200 1.
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P ROJE(TOPZET
DOE LSTELLING
De doelstellin g va n het scholenproject is:
- horende en dove kin deren vanuit een nieuwe invalsh oek bezig
laten zijn met dieren
- horend e en dove kin deren elkaa r late n ontmo eten
- ho rende kinderen kennis late n maken met de Nederlan dse
Geba rentaal.

DOELGROEP
De doelgroep van het scholenproject Hoe Rups een vlinder werd zijn
dove en horende kinderen in de basisschoolleeftijd. De pilotg roep
bestaat uit leerlingen van de J.C. Ammanschool voor dove kinderen
te Amsterdam en de Louise de Colignyschool. Kunstmagneetschool
met als profiel literaire en beeldende vorming. te Amsterdam. Beide
scholen hebben veel leerlingen van allochtone afkomst.
Aan het pilotproject hebben in totaal 55 kinderen meegedaa n.
Van de Louise de Collgnyschool was groep 7 betrokken. Deze groep
bestaat uit 24 kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar.
De kinde ren zijn van oorsprong afkomstig uit negen landen.
Van de J.C. Ammanschool hebben vier groepen meegedaan, in
totaal 31 kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12. De kinderen
zij n afkomstig uit zes la nden. (Zie voor de verdeling over de land en
het navolgende overzicht.l

De bedoeling is om d it proj ect vcrvolgens te implementeren bij
andere scholen voor doven en andere {Kun stmagneet)scholen.
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Landen van herkomst

Landen van herkomst

L. de Coligny J.C. Amman

Marokko
Turkije
Suriname
Kameroen
Joegoslavié
Pakistan
Indonesiê
Nigeria
Ghana
Somalie
Curacao
Nederland

3
3
11
1
1
2
1
1
1

Totaal aantal kinderen

24

1

5
2

1
1
21
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WERKWIJZE
De leerlingen van de Louise de Colignyschool hebben viermaal lesgekregen van een docent Nederlandse Gebarentaal die tevens
informatie hee ft gegeven over doof zijn.
Uitgangspunt van deze lessen warm de gebaren voor dieren die
voorkomen in het speciaal voor dit proj ect ontw orpen dierenkwartet.

Alle kinderen hebben een kwartetspel ontvangen , waarbij ze zelf
illustraties hebben gemaakt. De kwartetten zijn uiteindelijk tentoongestel d in Theater 't OOG in Amste rdam.
De dove kinderen zijn op bezoek geweest bij de horende kinderen
van de Louise de Colignyschool. In het spellokaal hebben zij enkele spellen gedaan, waarna Perwin Schol op de vertelstoel het verhaal 'Olifant' heeft verteld in de Nederlandse Gebarentaal. door
Mieke Julien getolkt in het gespro ken Nederlands.
De horend e ltinderen zijn op bezoek geweest bij de dove kinderen
van de J.e. Ammanschool. Daar hebben ze in gemengde groepjes
het dierenkwartet gespeeld. Daarn a zijn de horende kinderen in
groepj es meegegaan met de dove kinderen om hun klaslokalen te
bekijken.
Alle leerlingen hebben een verha al gemaa kt waarin een of meerdere dieren de hoofdro l spelen. De horend e kinderen hebben hun
verha al op papier gezet, van de dove kinderen zijn de verhalen op
vid eo opgenomen.
Uit al deze verhalen zijn cr zes gekozen, drie van dove en dri e van
horende kinderen. Deze verhalen zijn vertaald in respectievelijk
het Nederland s en de Nederlandse Gebarent aal.
We zijn met alle kinder en naa r Artis geweest om de dieren hu n
gebaar te brengen.
In gemengde groe pjes. ieder met hun eigen dlerengebarenpas, en
on der leiding van een ho rend e een dove begeleider, liepen de kinderen een route door Art is langs 24 dieren.
Tenslotte zijn alle kinderen samengekome n in Theater 't OOG waa r
de zes uitv erkorenen hun verhaa l hebben voorge lezen, dan wel in
Nederlandse Gebarentaal hebben gebracht.
Als uitsmij ter hebben de kinderen gekeken naar de video film die
va n hu n bezoek aa n Arti s is gemaakt.
Een gedetailleerde beschrij ving van de activiteiten is te vin den in
het volge nde hoofdstuk.
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FASERI NG
De voorbe reiding en zijn begonnen in december 2000.
De activiteiten hebbe n zich afgespeeld in maart , april, mei en j uni
v an 2001.

MEDEWERKERS
Het project Hoe Rups een vlinder werd is geïnitieerd en gecoördineerd door Handtheater en uitgevoerd in samenwerking met de
leerkrachten va n beide scholen.
Van Hand theater waren de volgende medewerkers betrokken:
Babs Alvares

horend

productie en tolk NGT

Jean Couprie

doof

lessen verhale n vertellen op de
J.C. Amman school

Joho van Gelder doof
Mieke J ulien

horend

Hilde Salverda
Syll Scha ap
Perwin Schol

horend
horend
doof

AU Sha flee

doof

lessen NGT op de
Louise de Colignyschocl
lessen NGT op de
Louise de Colignyschool
gra fische vormgeving
fotografie
lessen verhalen vertellen op de
J.C. Ammanschool
lessen verhalen vertellen op de
J.C. Ammanschool
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ACTIVITE ITEN
lE S 1. lOUISE DE COllGNY SCHOOL donderdag

15 maart 200 1

Introductie
De kinderen reageren open op Joho. Ze accepteren zon denneer dat
hij doof is. Er wor dt n iet raar gedaan over de gebaren.
Een meisje komt vertell en dat ze weet hoe ze 'boos' moet gebaren,
omdat ze een neefje heeft die doof is.

Alles maakt geluid
Alle kinde ren krijgen een werkblad. We leggen uit wat de bedoeling
is en zette n de kookwekker op vijf minuten. De kinde ren werken
geconcentreerd en schrijven veel op. Je kan zien dat ze gewen d zijn
aan deze manier van werken. Ze kunnen goed observeren en zijn
gewend om met werkbladen te werken. Hun waarnemingen zijn
opvallend gedetaillee rd.
We inventariseren alle geluiden die de kinderen hebben geho ord
op het bord.
Daarna ve rtelt Joho wat hij kan zien of voelen (ook al hoort hij
niet). Als voorbeelden geeft hij dat hij kan voele n wa nneer een
deur ha rd wordt dichtgeslagen, zowel door de trilli ng als de luchtdrukverplaatsing. en dat hij de ventilator in de computer kan voelen wanneer hij zijn handen op de kap legt. De kinderen vin den dat
interessante informatie.

Lip lezen
We hebbe n de lipleeskaarten meegenomen. Op deze kaa rten staat
een rijtje met woorden. Een va n de leerlingen zegt de woorden
zo nder stem. De andere kinderen proberen va n de lippen af te
lezen welk woo rd het is.
Het is gra ppig om te zien hoe ver baasd de kinderen reageren als ze
eerst 'paard' zien en even later weer denken 'p aard' te zien, terwijl
het 'baard' is. Hé, zeggen ze verbaasd. die hebben we toch al gehad !
En later bij 'maa rt' gebe urt dat weer.
John ve rtelt als afsluiti ng hoe moeilijk liplezen is omdat je niet alle
kla nken kan zien. Bovendien is liplezen ook afha nkelijk va n de
omstandigheden . Het is mo eilij k liplezen bij klapperende gebitten
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Zet de kookwekker op vijf minuten
lu ister goed naar de geluiden om je heen.
Schrijf in het eerste rijtje op wat je hoort.
Als de wekker gaat, schrijf je in het tweede rijtje op wat ieder geluid betekent.

Bijvoorbeeld:
geschreeuw op de speelplaa ts
sirene

GELUID

kinderen spelen buiten
er komt een ziekenwagen voorbij

Zet de kookwekker op vijf minuten
l uister goed naar de geluiden om je heen .
Schrijf in het ee rste rijtje op wa t je hoort.
Als de wekker gaat, schrijf je in het tweede rijtje op wat ieder ge luid betekent.

Bijvoorbeeld:
gesch reeuw op de speelplaats
sirene

kinderen spelen buiten
er komt een ziekenwagen voorbij

GELUID

-4~
'kJ""'1ll"----k d.

_
I

(gelach), kauwgum in iemands mond, een overhangende snor, bij
tegenlicht enz.

Gebarenkwartet
John laat de gebaren zien die in het gebarenkwartet voorkomen.
Het leuke is dat deze kinderen, met een nlet-Nederlandstallge achtergrond, zo gemakkelijk gebaren zelf bedenken. Je kan zien dat ze
uit landen afkomstig zij n waar gesticulatie tot de cultuur behoort.
Ze verzinnen mooie gebaren. Voor een moeilijk begrip als 'communicatie' bedenkt een jongen 'uitwisselen: Voor 'poes' komen ze met
'melk likken', 'sluipende pootjes' en 'klauw uitslaan: Moeiteloos
vinden ze de gebaren voor 'huis' en 'tafel'.

Wapperbo eken
Daarna delen we de Wapperboeken uit. In het Wapperboek staan
gebaren getekend. De kinderen zijn blij verrast dat ze het boek
mogen houden. Een meisje vraagt of ze in het boek mag schrijven.
(Ze laat de invuloefeningen zien.)

Huiswerkopdr acht
Als huiswerkopdracht vragen we de kinderen om hun eigen naam
te leren vingerspellen. Daar beginnen ze meteen mee aan de hand
van het handalfabet dat in het Wapperboek staat afgebeeld.

LES 2. LOUISE DE COLlGNY SCHOOL

donderdag 22 maart 2001

Inleiding
John herhaalt de gebaren uit het gebarenkwartet. Daama leggen
we uit dat er tijdens het spel niet mag worden gepraat. We leggen
de kinderen uit hoe ze elkaar kunnen 'roepen' zonder hun stem te
gebruiken, door met hun hand te wapperen, elkaar voorzichtig aan
te raken of zachtjes op tafel te slaan.
We delen de groep in groepjes van vijf in en geven ieder groepje
een spel kwartetkaarten.
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Kwartetten
We hebben ons onvoldoende gerealiseerd dat kinderen van tegenwoordig. en zeker kindere n met een niet-Nederlandse achtergrond.
niet vertro uwd zij n met de regels van het kwartetten. Kinderen
doen eerder computers pelletjes dan kaart- of bordspelen. Sommige
kindere n begrijpen niet dat het bij kwartetten erom gaat een kaart
die je niet hebt aan een ander kind te vragen. Met enige uitleg
kunnen ze aan de gang. Ze spelen enth ousiast. John en ik lopen
rond om hier en daa r de helpende hand te bieden.

Huiswerkopdracht
We delen de bladen uit met lette rs uit het ha ndalfabet. Als tekst
hebben we gekozen voo r het gedicht 's Nachts in mijn dromen. Het
is de bedoeling dat de kinderen deze tekst ontcijferen.

LES 3. LOUISE DE COLlGNY SC HOOL

donderdag 29 maart 2001

's Na chts in mijn dromen
De kinderen komen meteen naar ons toe om de huiswerkopdracht
te laten zien.
Er is een groeiend aa ntal kinderen dat probeert zelfstandig met
John te communiceren.
John laat het gedicht 's Nachts in mijn dromen zien in de Nederlandse Gebarentaal. Na een paar coupletten doet een aantal kinderen spontaan mee.

Gebaren van het dierenkwartet
John doet de gebaren van het dierenkwartet voor en de kinderen
doen hem na.
Tussend oor vertellen ze allerlei verhalen. Ze ZÜn deze week in Artis
geweest en hebben da ar in groepjes van vier opdrachten uitgevoerd. Dus krij gen we verhalen over gifpijlkikkers en hele kleine
aapjes, en zelfs over een allergie die waarschijnlijk is ontstaan doo r
het contact met een reuzenslak. Ze zijn achterna gezeten door een
lelijke eend en geschrokken van een pauw. Kinderen vertellen dat
ze in hun land van herkomst gebakken sprinkhanen hebben gegeten en dat die smaakten naar 'allerlei lekkere dingen door elkaar:
Een meisje afkomstig uit Marokko vertelt dat ze in Marokko slak

IS

heeft geproefd maar dat ze dat niet lekker vond. En een j ongen uit
Nigeria laat weten dat ze in dat land ook hond eten. Een andere
jongen zegt trots dat hij op paardrijles zit en op een grote merrie
rijd t (terwijl hij zelf klein van stuk is). De meni e is mank en mag
daarom geen zware kinderen dragen. Nou, zegt John, bof j ij evenl
Het was een geanimeerde les.
Daarna leggen we de regels uit voor het schrij ven van de verhalen.
De hoofdpersoon van het verhaa l moet een dier zijn. De kinderen
hebben nog vrage n:
- Mogen we meer dan één verhaal schrijven? Ja, dat mag.
- Ik wil een verhaal over een paard schrijven, maar mag daar ook
een mens in voorkomen. Ja , dat mag, maar niet in de hoofdrol.
- Mogen de dieren praten? Ja.
- Mag het een fantasieverhaal zijn? Ja. dat mag ook.
De laat ste tien minuten besteden we aan het nogmaals herhalen
van de gebaren voor de dieren.

LES 4. J.C. AMMANSCHOOL donderdag 5 april 2001
Introductie van het project
We beginnen in de groep van Sandra en worden hartelij k ontva ngen. De kinderen zijn erg enthousi ast bij het zien van Jean en
gebaren allemaal 'theater, theater!" Jean moet ze ' teleurstellen',
want op zijn 'nee, geen theater' kijken ze ietwat beteuterd. Hij ve rtelt dat ze dit keer zelf een verhaal moeten bedenken met dieren in
de hoofdrol en hun gezichten klaren alweer op. Jean geeft als
voorbeeld de tekenfilm 'Tom en Jerry'. Aan de ha nd daarva n legt
hij uit wat 'hoofdrol' betekent.
Omdat Jean vertelt dat er uit alle verhalen drie worden gekozen die
ten tonele worden gebracht, houden ze hun ideeën I'weet al, weet
al') voor zich. Je kan de opwinding om je heen voelen.
Een paar kinderen maken zich zorgen over de same nwerking, en
dan vooral over de commu nicatie, met horende kinderen. Jean legt
uit dat op de horende school ook twee mensen van Handtheater
lesgeven en dat de kinderen van de Louise de Collgnyschool na de
lessen ook een beetje kunnen gebaren.
Een meisje blijft zorgelijk kijken, want wat als ze toch alleen hun
stem gebruiken tijdens het kwartetten ? Nou,' zegt Jean, 'dan zijn ze
gewoon afl'
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Het dierenkwartet valt ook zeer in de smaak. vooral omdat ieder
een eigen kwartet krijgt. We leggen de spelregels uit en vertellen
hoe ze de tekenin gen bij het kwartet kunnen maken: eerst oefenen
op gewoon tekenpapier en als ze tevreden zijn over de tekening
deze overnemen in het kadertje, uitknipp en en opplakken.
Maar hoe teken je nou een wurgslang of een vogelspin?
Gewoon een boek over dieren uit de bibliotheek halen en als voorbeeld gebruiken.
We nemen ook nog een paar gebaren met de kinderen door : kikker, kangoeroe, sprinkhaan, uil, pandabeer en struisvogel.
Per groep zijn er verschillen in de gebaren. Kikker heeft in elke
groep wel een ander gebaar en ook voor struisvogel zijn er verschillende versies.
Drie kwartier vliegt voorbij.
Bij de drie volgende groepen reageren de kinderen even enthousiast.

LES 5. COMBINATI ELES donderda g 26 april 2001
Vandaag is de eerste keer dat de dove en horende kinderen elkaar
ontmoeten. De horende kinderen zitten al te wachten in het spellokaal op de Loulse de Coligny. Ze zijn een beetje zenuwachtig. maar
ook nieuwsgierig.
Het spellokaal is eigenlijk te klein voor al die mensen. 55 kinderen
en zeker vijftien volwassenen. Het kost dus moeite om voor iedereen een plaatsje te vinden en het wordt al snel wann in het lokaal.
Het lijkt erop dat de dove kinderen niet goed zijn voorbereid op het
bezoek en dat er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over de
regels waar ze zich aan moeten houden.
De horende kinderen lijken een meer positieve houding te hebben,
zij gaan met meer respect met elkaar om. Op de Loutse de Coligny
school wordt hier ook veel aandacht aan besteed tijdens de lessen.
De sfeer op de Louise de Colignyschool is plezierig. we worden
vriendelijk ontvangen.
Achteraf gezien zou het beter zijn geweest als de eerste ontmoeting
op de J.e. Ammanschool zou hebben plaatsgevonden.

Introductie
Mieke introduceert de scholen en benadrukt va n iedere school de
eigen en bijzondere kwalite iten. Dit geeft een duidelijk en positief
beeld.
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Het v erhaal Olifant
We hebben de Vertelstoel meegenomen, een stoel in de vorm van
een boom.
Perwin vertelt het verha al Olifant, door Mieke simultaan getolkt in
het gesproken Nederlands. Op enkele kinderen na (die ruzie aan het
maken zijn) is iedereen geboeid.

Gebaren van het dier enkwartet
John herhaalt de gebaren voor de dieren in het kwartet. Mieke stemtolkt. De kinderen blijken de gebaren prima te hebben onthouden.

Dierenontmoetingssp el
leder kind krijgt een kaart van het kwartetspel. De kaart geeft aan
welk dier het kind is.
De kinderen en volwassenen lopen kriskras door de ruimte. Als
twee kinderen elkaar tegenkomen, stellen ze zich voor: 'Ik ben
Olifant, wie ben jij?' 'Ik ben wurgslang.'
John vraagt aan ieder kind of het een mannetje of vrouwtje is. De
kinderen vinden dit erg grappig.
Het spel ziet er rommelig uit, maar er wordt positief gespeeld.

Iedereen heeft billen
We spelen het spel 'Iedereen heeft billen'. Mieke nodigt alle leerlingen en leerkrachten uit om in de kring te gaan staan . Ze legt de
regels van het spel uit.
Ze noemt steeds een uiterlijk kenmerk, bijvoorbeeld: gele sokken.
Iedereen met gele sokken gaat in het midden van de kring staan.
Er wordt geteld: bijvoorbeeld 7 mensen met gele sokken. De mensen met gele sokken gaan weer op hun plaats staan.
Daarna noemt ze allerlei kenmerken zoals
- horloge
- kort haar
- bril
- sportschoenen
- bruine huid
- spijkerbroek
- korte rok
- gehoorapparaat
Enz.
Als laatste noemt ze: iedereen met billen.
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Het resulta at is niet moeilijk te raden: iedereen gaa t in het midden
va n de kring staan.
Helaas verloopt het eind e wat ruw, met geduw en getrek.

LES 6. J.C. AMMANSCHOOL

dinsdag B mei 200 1

De meeste kinderen hebben hun verhaal aardig in hun hoofd zitten,
maar het was toch hand ig geweest als ze hun verhaal hadden opgeschreven. Een paar kinderen zijn de draad van hun verh aal kwijt.
Gelukkig heeft Perwin tijdens de vorige les aantekeningen gemaa kt
va n enkele verhalen. Per groep gaan we aan de slag. Het is wat
rommelig maar het oefenen van de verhalen verloopt goed.
Sommige verhalen zijn wat zwak, dus waar nodig geven we adviezen en proberen in de verhalen een duidelijk begin, hoogtepun t en
eind aan te brengen. Een paar kinderen hebben zichzelf de hoofdrol
toebedeeld en de dieren een bijrol. We proberen dat om te draaien.

LES 7. COMBINATIELES

woens dag 16 mei 2001

Kw artetwedstrijd
De leerlingen van de Louise de Coligny school komen rond half
tien de Ammanschool binnen. De kwartetwedstrij d vindt plaats in
de grote ruimte van de Ammanschool. Daar staan tafeltjes klaar
voor de verschillende gemengde groepjes die gaan kwartetten.
Het samenstellen van de groepjes, ongeveer evenveel dove als
horende kinderen in één groepje, heeft nogal wat voeten in de aarde.
Joh n legt in NOT de spelregels uit en Babs stemtolkt.
Uiteindelijk kan de wedstrijd beginnen. De kinderen genieten zichtbaar van het spel. De horende kinderen doen hun best om hun stem
niet te gebruiken. Bij ieder groepje is een begeleider om de kinderen te helpen als ze een gebaar niet meer weten.
Uiteindelijk zijn er zes dove en vier horende winnaars. Zij krij gen
een zak met dierenkoekjes. Iedereen wordt getrakteerd op limonade.
Toen wij pas bij de A mmansch ool waren, moesten wij in een hele
grote zaal. In die zaal waren er tien tafels met daarop een papiertje
met een cijfer erop. Er moesten 4 6 kinderen over tien taf els verdeeld
worden. want er waren toevallig 23 kinderen van de Ammanschool
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en 23 kinderen van onze klas. Ik zat aan tafel vier, samen met
Ci uuretee en Ghayton van onze klas en twee dove kinderen van de
Ammanschool. Er zat ook een dove meester bij ons, maar hij speelde geen kwartet. Toen wij gingen kwartett en, moesten Cnairelee,
Ghayton en ik soms aan de meester in gebarentaal vragen hoe j e dat
dier dat op j e kwartetkaart staat moest gebart:n.
Marlon
De Ammanschool is een dove school in die school doen ze alleen
maar gebarentalen. En toen we bij de Am manschool aankwamen,
zagen sommige kinderen ons. Ze waren blij om ons te zien. Ze gingen hun duim naar ons opsteken.
Eyüp

Toen we daar waren, gingen we aan taf els zitten en meester John, de
dove meester, legde het spel uit in gebarentaal en Bobs de tolk zei het
voor de horende kinderen.
Mohamed.
Meester John zei in gebarentaal tegen mij: je speelt goed! Ik had
gewonnen van mij eigen groep.
Hülya
Vandaag 16 mei zijn we met de klas naar de Ammanschool gegaan.
Het is een hele speciale school. Want daar leren geen horende kin deren, maar dove kind eren. Onze klas ging daar kwartetten met de
dove kinderen. Maar dan in gebaren of nep p raten dat de kinderen
lip ku nnen lezen.
Eerst daar op school was het best eng. A llemaal vreemde geluiden
horen. sommige bonsen op de taf el. maar later wen je eraan. Het
was erg leuk om met de dove kinderen te kwartetten.
Zakari a

K.lassebezoek
Omdat er nog tijd over is. nemen de dove kinderen de horende kinderen mee naar hun klas. Dat maakt diepe indruk. Dat er maar zo
weinig dove kinderen in één !das zitten! Soms maar vij f of zes in één
lokaal! Ook de gehoorapparaten trekken de aandacht.
Teruggekomen schrijven alle horende kinderen een verslag over het
bezoek.
De klaslokalen waren erg klein. en er waren heel weinig kinderen

in een klas.
Joyant
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Er waren maximaal 5 of 6 kinderen in een klas. Dat was om de juffrouw goed te kunnen zien. In sommige klassen waren er gehoorapparaten. De j uJfrouws droegen dan een microfoon. Dat door het
gehoorapparaat de dove kinderen haar kun nen horen.
Ik vind dat als je een dove kind ziet, hoor je die niet uit te lachen.
Louisa

Ik heb geleerd dat je dove kinderen niet moet pesten. Want hun kun nen even slim zijn als ons of wel slimmer.
Rowena

Ik mag bij een jongs zijn klas. Ik vroeg aan zijn meester: Hoe worden kinderen doof? Hij zei: als een vrouw zwanger is, dan word zij
rode hond ziekte. Dat is een soort ziekte waar je kind doof of nog
andere ziekte hebben. Ik vind dat kinderen gezond moeten blijven.
Hülya

En toen gingen we naar de klassen van de doven kinderen. En toen
zei de j uJfrouw waar ze vandaan komen, eentje kwam uit Utrecht,
de ander uit Almeren, de ander uit Baren en dat was allemaal heel
ver dus ze moesten heel vroeg opstaan en dan moesten ze met een
taxi of met een busje.
Jonathan

Na afl oop mochten we de lokalen bekijken. Ze hadden een hele grote
school. De lokalen waren ook groot, maar er zaten maar ongeveer
vier of vijf kinderen in één lokaal. De juf van de kinderen heeft uitgelegt dat de kinderen de juf altijd moeten kunnen zien.
De kinde ren hebben allemaal een gehoorapparaat. Met een doos
eraan. Met een snoer zitten ze aan hun tafel vast en aan hun doos.
De kinderen van die school waren heel aardig en grappig. Toen we
weer terug naar school gingen vond ik het heel j ammer.
Ik nam afscheid van de kinderen die mij een rondleiding hadden
gegeven.
Als je met dove kinderen of mensen omgaat, dan maken ze soms
rare geluiden. Daar moet je nooit om lachen, dat is erg voor hun .
Want ze hebben ook stemba nden maar hebben nooit geleerd om ze
te gebruiken, en om de klanken goed achter elkaar te zeggen.
Fra ncis
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LES 8. J.C. AM MANSCHOOL donderdag 7 juni 2001
Babs, AH. Joho. Perwin en Mieke oefenen met Cigdem, Jessl ee en
Roy, de drie kinderen va n wie het verhaal is uitgekozen.

LES 9. LOU ISE DE COllGNYSCHOOL donderdag 7 j u ni 2001
Mieke oefent met Marlen zijn verhaal De slimme mier en de boks-

ende kangoeroe, met Ozan zijn verhaa l De magische lamp en met
Hüly a haar verhaal Aap, Ezel, Koe en Feestvarken.

LES 10. J.C. AMMAN SCHOOL woensdag lJ j un i 2001
Perwin . Jean en Babs oefenen met Cigdem, Jessica en Roy.

LES 11 . COMBINATIElES donderd ag 14 j uni 2001
Met alle kinderen gaa n we naar Artis. We spreken af bij de ingang.
Daar vertelt Mieke wa t we gaan doen : we gaan de dieren hun
gebaa r brengen. We heb ben een route door Artis uitgezet (zie bijlage) langs 24 dieren. Joho en Mieke oefenen met de kinderen nogmaals de gebaren voor die dieren. Dat trekt nogal de aa ndacht van
de andere bezoe kers va n Artis. Vooral het gebaar vo or 'waterschildpad ' roept feestelijke reacties op.
Daarna worden de kinderen in groepjes ve rdeeld, dove en horende
kinderen door elkaar. De groepjes hebben de namen van dieren:
Olifant, Pinguïn, Nijlpaard, Krokodil, Zeehond, Wolf, Pelikaan en
Zebra. Alle kinde ren krijgen een badge met hun dier erop en een
dieren gebarenpas (is los bijgev oegd). Met de dierenpen schrijven ze
hun naam op de pas. Ieder groepje heeft twee begeleiders van wie
tenminste éé n kan gebaren.
Joh n en A1i maken een videoimpressie en Syll fotografeert.
Dan gaan de groepjes op sta p, steeds met een paa r minuten tu ssentijd. Iedereen begin t bij de kameel : 'Goedemorgen, j ouw naam
is kameel; gebaren de kinderen.
Als ze het gebaa r voor het betreffende dier hebben gemaa kt, wordt
dat afgetekend in hun dierengebarenpas.
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Om 12.()() uur komen we weer bij elkaar op een rustige plaats vlak
bij de pinguïns. Daar eten de kinderen hun brood op en geba ren
we te n slotte onde r leiding van Perwin het gedicht 's Nachts in
mijn dromen zitten vissen in de bomen.
Anneke Meyer van de Loutse de Coltguyschool biedt aan Liesbeth
Veldman van de Ammanschool een boek aan met de verslagen van
de horende kinde ren van hun bezoek aan de Ammanschool.

LES 12. J.C. AMMAN SCHOOL dinsdag 26 juni 2001
Perwin en Jo hn oefenen met Clgdem. Jesslee en Roy, John neemt
hun verhalen op video op.

LES 13. COMBINATIELES donderdag 2Bju ni 2001
We hebbe n alle kwart etten van de kinderen gelamineerd. een heidens karwei! Uit deze kwartetten is een selectie van kwartetkaarten gemaakt. John en AH hebben er een expositie van gemaakt.
Het zag er zeer professioneel uit.
Oorspronkelij k was het de bedoeling dat de drie dove en drie
horende kinderen va n w ie het verhaal was uitgekozen, hu n verhaal
inArtis zouden vertellen, Daar hebben we. na een werkbezoek aan
Artis, va na f gezien. Het is te druk in Artis voo r het vertellen va n
verhale n. De horende kinderen en de tolk komen met hun stem niet
boven het rumoer uit. Iedereen is te snel afgeleid. Een van de leerkrachten kwam met de suggestie om de verhalen in Theater 't OOG
te vertellen.
De kinderen ontmoeten elkaar in de hal van Theater 't OOG. De
ontmoeting verloopt vrij soepel. Ze kenne n elkaar nu wel.
Bij binnenko mst in de zaal bekijken ze eerst de expositie van de
kwartetten. Die valt zeer in de smaak. Doordat de kwartetten zijn
gela mineerd, zien ze er werkelijk prachtig uit, er zitten echte kunstwerkjes tussen.

Verhalen ve rtellen
De dove en de horende kinderen vertellen om de beurt hun verhaal. Babs fungeert als gebaren- en stemtolk . De horende kinderen
hebben hu n verhaal op papier staan, de dove kinderen moeten het
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verhaal uit het hoofd doen. Ze hebben daar geen moeite mee en
weten hun verhalen feilloos uit het hoofd te vertellen. Vergeten ook
niets, heel knap.
Na de verhalen volgt er steeds een welgemeend applaus !
De verhalenvertellers krijgen als prijs een mooie dlerenpen, uitgereikt door AlL

Film bekij ken va n Artis
Als verrassing en als afsluiting van het project laten we de kinderen de film va n Artis zien. Iedereen kijkt geboeid. Er wordt veel
gelachen. John en Ali hebben er een leuke film van gemaakt.
Beide scholen ontvangen een exemplaar van de videofilm.
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EVAL\1ATfE EN VERV OLG
Het scholen projec t Hoe Rups een vlinder werd is over het algemeen
gen omen geslaagd.

POSITIEVE ELEMENTE N
- De vo rmgeving van het educatieve materiaal is heel aantrekkelijk. en goed verzorgd. Dat is belangrij k omdat daarmee impliciet
aan de kinderen wordt duidelijk gemaakt dat ze de moeite waard
zijn. Dat heeft een positief effect. De kinderen hebben dan ook
zin om met de materialen aan het werk te gaan.
- De gebruikte werkvo rmen zijn afwisselend en uit dagend.
- Het th ema 'dieren' is zeer geschikt. Dieren spreken kinderen aa n
en de gebaren voor dieren zijn mooi. ontroe rend en tot de fantasie sprekend.
- Gebarentaal wordt doo r de horende kinderen als zeer aan trekkelijk
ervaren. Zeker kinderen Uil mediterrane landen. waar gesticulatie
een grotere rol speelt dan in Nederland. hebben een natuurlijk
gevoel voor gebarentaal en scheppen er zichtbaa r plezier in om
daa r iets mee te doen.
- Voor dove kinderen is het een positieve ervarin g om deel te
nemen aan een project waar hun taal in het spotlicht staat.
- De leerlingen van de Louise de Collgnyschool reageerden open
en warm op de ontmoeting met John van Gelder, de dove geba rendocent. Dat is echter in de eerste plaats een verdienste v an de
school. Op de Louise de Coligny wordt veel aa ndacht besteed aan
met elkaar omgaan en dat is voor buitenstaan ders als de medewerkers va n Handtheater. onmiddellij k te voelen.

NEGATIEVE ELEMENTEN
- We hebben ons van te voren onvol doende gerealiseerd dat in de
period e waarin we het project gepland hadd en veel vrije dagen
en vakanties vielen. Daardoor was het moeilijk om een goede
planning te maken en werd de continuïte it van het proj ect in
gevaar gebracht.
- De drie lessen ove r geb aren waren erg leuk, maar we hadden liever meer lessen gegeven om diepe r in te kunnen gaan op de
geba renta al en meer informatie over doofheid te geven.
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- De J.e. Ammansch ool en de Louise de Colignyschoolliggen te
ver van elkaar, waa rdoor de reistijd te lang is.
- Soms waren de afsp raken niet duid elijk genoeg. Dat lag enerzijds
aa n Handtheater en anderzijd s aan de commu nicatielij nen bin nen de J.C. Ammanschool. Van deze school waren meerdere
groepen en dus ook meerdere leerkrachten betrokken.
- De dove en horende kinde ren hebben elkaar maa r viermaal ontmoet, vooral in de grote groep. Het zou beter zijn geweest als ze
vaker en in kleiner verband had den same ngewerkt, zoals bij het
bezoek aan Artis, waa r ze in kleine, gemengde groepjes een route
volgden, of bij het bezoek aan de klassen in de J.e. Ammanschool.
- Het was niet altij d du idelijk wie de kinderen moest corrigeren: de
eigen groepsfeerkrach t of de medewerkers van Handtheater. Daar
moeten van te voren duidelijke afspraken over worden gemaakt.
- Terwijl wij de dove kinderen in eerdere projecten op de J.e.
Ammanschool als positieve, warme kinderen hebben ervaren,
viel ons tijdens hun ontmoeting met de horende kinderen op dat
ze veel defensiever en soms ook agressiever waren. Het is te merken dat ze niet altij d weten hoe ze met horende kinderen moeten
omgaa n. Het kan zijn dat negatieve ervaringen uit het verleden
hun gedrag mede bepalen.
- De horende medewerkers van Handtheater en de horende leerkrachten van de Ammanschool zijn eraan gewend dat dove kinderen veel geluid maken. Ze schoppen bijvoorbeeld tegen een tafelpoot, slaan op tafel, maken klanken. Voor horende kinderen is dat
een vreemde en enge ervaring. Misschien is het een idee om eens
een proj ect rondom geluid te maken voor dove kinderen om hen te
Info rmeren over geluid, zodat zij daar bewuster mee om kunnen
gaa n.
- Omdat er een gestandaardiseerd basislexicon op de scholen voor
doven wordt ingevoerd. maken de dove kinderen soms andere
gebaren dan de dove volwassenen.
Dat gaf af en toe aanleiding tot verwarring en irrit atie. Niet alle
dove volwassenen zij n even blij met deze standaardisering omda t
ze deze als een verarming van de Nederland se Gebarentaal beschouwen.
- In de toekomst moete n er meer tolken ter beschikking zijn. Daar
moet in de voorbereiding aandacht aan worden besteed.

VERVOLG
Inmiddels is in het stadsdeel Oud-West een begin gemaakt met de
voorbereiding van een tweede scholenproject. Daarb ij wordt een
school in Oud-West betrokken.
Als prelude op dat project heeft Handtheater meegedaan aan
KrisKrasKinkerKunst.
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Tijdens het verha lenfestival Oud-West Thuis Best op 30 september
aanstaande zijn de vertellingen Olifant en Beer opnieuw te zien op
een pod ium in de voormalige GVB hallen aan de Tollensstr aat..

KrisKrasKin ker Kun st
Van 13 tot en met 27 j uni 2001 heeft de Stichting WG-Kunst
KrisKrasKinkerKunst georganiseerd. De Stichting WG-Kunst is een
instelling die zich inzet voor kunst en voo r de verbeteri ng van de
positie van de kunste naa r. Onderdeel van deze stichti ng is het WGKunstblok. De kunstenaars van WG·Kunstblok werken met kinderen en oudere n in Amsterdam Oud-West. Tijdens KrisKrasKinkerKunst was beeldend werk van kinderen en ouderen te zien op verschillende plaatse n in de Kinkerstraat en omgeving.
In het kader va n dit project vertelt Perwin Schol op woens dag 20
juni het verhaa l Olifant in Nederlandse Gebarentaal, simultaan
getolkt in het gesproken Nederlands door Mieke Julie n. Er zijn
ongeveer veertig kinderen en volwassenen die ade mloos kijken en
luisteren naar het verha al over de kleine Olifa nt.

Toen Olifanr geboren werd, was her volle maan. Hij was nog wann
en nat, en hij kon niets zien, want zijn ogen waren dicht, Maa r hij
rook... heel veel olifanren.
Toen hij zijn ogen open deed, zag hij tante Waaiwind staan.
'Ben je daar eindelijk,' zuchtte ze, 'we hebben zo lang op je gewacht.'
Op zaterdag 23 j uni vindt er een workshop Dierengeba ren plaats in

de exp ozaal va n WG-Kunst. Aan deze workshop doen 27 jonge
kin deren in de leeftijd van 3 tot en met 9, en enkele ouders mee.
De Vertelstoel. die nog in de ruimte staat , hebben we versierd met
knu ffelbeesten . Salto te levisie maakt opnames.
Mieke Julien leidt de w orkshop, daarbij geassisteerd door Perwin
Schol en Babs Alva res.
Ze pakt een koe. 'Wie weet hoe je het gebaar voor koe moet
maken ?'
De kinderen verzinnen verschillende geba ren: 'hoorntj es', ' langzaam kauwe n:
'En een beer?' 'Klauw uitslaan: bedenkt een jongetje.
Steeds als de kinderen een gebaar hebben geleerd, beginnen we
weer bij het begin. Aan het einde van de works hop kennen de kinderen twintig gebaren voor dieren.

En een koe en een varken en een betT en een eland en een aap en
een kangotToe en efTI eend en een muis en een hond en een koala en
een haas en een kikker en een zebra en een poes en een rups en een
pinguïn en een teckel en een papegaai en een leeuwen een tijger.

J3

's Nachts in mijn dromen
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Mieke Julien

's Nachts in mijn dromen
Zitten vissen in de bomen
En vogels vliegen door de l ee.
'S Nachts in mijn dromen
Vallen de wolken naar benee
En de bergen gaan op reis.
'S Nachts in mijn dro men
Verandert vuur in ijs
En brand ik me aan sneeuw.
'S Nachts in mij n dro men
Legt de leeuw een ei, als kip
En de beer lacht zich een kriek.
'S Nachts in mijn dromen
Is mijn huis gelij k een schip.
mijn bed een wentelwiek.
'S Nachts in mijn dromen
Sta ik als kon ing op het balkon
En om de aarde draait de zon .

's Nachts in mijn dromen
in Nederlands handalfahet
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INFORMATIE VOOR BEGELEIDERS
Op donderdag 15 j uni 2001 gaan we met de kind eren de dieren hu n
geba ar brengen.
Ied er kind heeft een eigen paspoort.
Laat de kinderen zelf h un na am op het paspoon schrijven. (Met de
dierenpen.I
Volg de route, zoal s aangegeven op de kaa rt.
Verzamel de kinderen st eeds bij een dier.
Laat de kinderen zoveel mogelijk tegelijkertijd gebaren :
'Goedemorgen. jouw n aam lis)
:
Doe zelf mee.

Als de kinderen de zin en de naam van het dier hebben gebaard,
teken dan op hun paspo ort met de mar keersti ft het betr effen de dier
af in hu n pa spoort. Met een krul.

Als je het binnen de tijd niet haalt om alle 24 dieren hun gebaar
te brengen. is dat niet erg.
Zorg ervo or dat je om 12.00 uur op het verzamelpu nt (nummer 19)
bent.
Op het verzamelpunt kunnen kin deren hun brood opeten en wat
drinken. Dan vindt het eindprogramm a plaats. We st reve n ern aar
om ha lf 1 klaa r te zij n.

Veel plezier!

programma KrisKrasKinkerbuurt

KrisKrasKinkerKuns

WOENSDAG 20 JUNI 2001
14.00 uur
voor kinderen vana f 4 jaa r

Handtheater met de vertelstoel
Perwin Schol vertelt het verhaal OLIFANT
in de Nederlandse Geborentac1 getolkt in Hel Nederlands

daarna tot 16.00 uur OLIFANTEN KLEIEN
WG-Expozaal
Marius van Bouwdijk Bostiaonsestroot 28
Amsterdam

toegang gratis
reserveren 020 616 15 15

of in de WG-Expozaol

KRISKRASK INK ERK UNS T 13 T /M 2 7 JU NI 2 0 0 1

ZATERDAG 23 JUNI 2001
14.00 uur
voor kinderen vana f 4 jaa r

Handtheater met een WORKSHOP DIERENGEBAREN
in de Nederlandse Gebarentaal
daarna tot 16.00 uur SCHIMMENSPEL
WG-Expozoa l
Morius ven Bouwdijk BastÎaansestraot 28
Amsterdam

toegang gratis
reserveren 020 6 16 15 15

of in deWG-Expozaal

KRISKR A SK INKERKUNST 1 3 T / M 27 J UNI 200 1

COLOFON
Tekst
Grafische vormgeving
Fotografi e
Tekeningen

Mieke Jul ien
Hilde Salverda
Syll Schaap
leerlingen van de J.C. Amma nschool en
de Louise de Ccllgnysch ocl

Met dank aan de kinderen en leerkrachten van de Louise de Colignyschool en de J.c. Ammanschool.
Het tota le proj ect Hoe Rups een vlinder werd is mede mogelijk
gemaakt door de financiële ondersteuning van het Nationaal
Revalidatie Fonds, de Stichting Kinderpostzegels Nederland. het
Thuiskopie Fonds. de Dienst Welzijn Amsterdam. het Prins Bernhard
Cultuu rfonds. het VSB Fonds, de Stichting het R.e. Maagdenhuts. de
MA D.C. Gravin van Bijlandt Stichting, het Ben Schierbeek Fonds
en de Stichting voo r het Dove en Slechthorende Kind.

Handth eater

n« Theater 't OOG
Bilderdijkkade GO
1053 VN Amsterdam
Telefoon
020 4123 821
teksttelefoon 020 689 56 57
fax
020 68 9 56 57
e-mail
info@ handtheater.nl
Website
www.handtheate r.nl
Niet uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd enlof openbaargemaakt

door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze da n ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

C Han dtheater; Amsterdam augus tus 2001

