Stap 2, vertaling naar de kinderwereld
Een prachtige GompieStad…
Er was eens een prachtige stad en in deze stad wonen de Gompies; een soort grappige, vrolijke kabouters met
kleine benen, grote voeten met gympies en een groot hoofd met 3 haren er op. Gompies van jong tot oud vinden
het supertof om in spijkerbroek te dansen op muziek van Martin Garrix, Justin Bieber, Ariana Grande en soms
(maar dan ook heel soms) op muziek van Nick en Simon. Dat laatste eigenlijk alleen omdat er veel Gompies zijn die
Nick zo knap vinden…
Er gebeurt heel veel in de GompieStad. Sommige Gompies zijn lekker aan sporten, andere gaan naar school en
weer andere Gompies maken wat eten klaar met muziek van Justin Bieber op de achtergrond. In het weekend
kijken de jongere Gompies graag naar tv-programma’s als “The Voice of GompieStad” of “So you think you can
Gompiedance”. Wat dat betreft zijn het net mensen…
GompieKoning Peter is de baas van de stad.
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De koning wil de Stad nog aantrekkelijker maken
De koning hoort en merkt dat veel Gompies zijn Gompiestad heel leuk vinden om in te wonen of te bezoeken. De
koning wil heel graag dat dit ook zo blijft en…wil het stiekem nog aantrekkelijker maken…
Om te zorgen dat dit ook gebeurt heeft hij Gompie Mariëlle en Gompie Kees gevraagd om hierbij te helpen. Deze
twee Gompies zijn daarom op onderzoek gegaan en met andere Gompies gaan praten. Dit heeft al gezorgd voor
veel mooie ideeën.

Niet elke Gompie hoort erbij en/of doet mee?
Maarrrr…. wat voor Gompie Mariëlle en Gompie Kees ook duidelijk werd is dat een deel van de inwoner van de
stad niet echt het gevoel hebben dat ze erbij horen en echt meedoen.

Belevingsvraag 1: Wanneer horen volgens jullie inwoners in de Gompiestad erbij en doen ze
mee?
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Gompie Mariëlle en Gompie Kees hoorde vooral terug dat sommige Gompies zich alleen voelen, niet echt met
dingen meedoen in de stad, niet zoveel andere Gompies kennen in de buurt en soms zelfs het gevoel hebben dat ze
er niet echt toe doen.
Toen de koning dat hoorde schrok hij daar heel erg van! Hij zou graag willen dat minder Gompies dit gevoel hebben
en er iets aan doen. Maar om tot goede ideeën te komen heeft koning Peter, Gompie Mariëlle en Gompie Kees, op
pad gestuurd om te onderzoeken hoe het komt dat sommige Gompies niet echt het gevoel hebben dat ze erbij
horen. Na twee weken komen ze terug van hun onderzoek en willen de koning vertellen wat te weten zijn gekomen.
Maar voordat ze dat doen zijn ze ook heel benieuwd naar wat jullie vinden….

Belevingsvraag 2: Wat maakt het volgens jullie moeilijk voor sommige inwoners om erbij te
horen en mee te doen?
Gompie Mariëlle en Gompie Kees zijn het volgende te weten gekomen:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Niet iedereen heeft de zelfde mening over wanneer je er wel bij hoort en wanneer niet: Sommige Gompies
vinden bijvoorbeeld dat als je niet werkt (en geld verdient) je erbij niet bij hoort. Andere Gompies vinden
van wel en vinden het maar gek dat andere Gompies zo denken.
“Erbij horen” is een gevoel: Of je van jezelf vindt of je erbij hoort is een gevoel van elke Gompie zelf. De
ene Gompie kan dat gevoel hebben terwijl een andere gompie die in precies dezelfde situatie zit dat
gevoel niet heeft. Dat maakt het best moeilijk aan te pakken.
Sommige Gompies kennen maar weinig andere Gompies: Als je niet veel Gompies kent ontstaat vaak het
gevoel dat je er niet bij hoort. Daardoor gaan Gompies ook minder snel meedoen met dingen in de stad
De koning heeft minder geld om Gompies elkaar te laten ontmoeten: Dingen worden duurder en de
koning heeft minder geld. Daardoor zijn er steeds minder plaatsen die betaald worden door de koning
(zoals een buurthuis) waar Gompies elkaar kunnen zien. De koning hoopte dat Gompies zelf dingen
zouden oppakken om elkaar dan te zien maar dit gebeurt te weinig. Minder andere Gompies zien zorgt
ervoor dat meer Gompies het gevoel hebben dat ze er niet bij horen en kunnen minder makkelijk met
dingen meedoen.
Steeds bozer en minder veilig: Gompies doen steeds bozer tegen elkaar en meer Gompies voelen zich
minder veilig. Dat zorgt ervoor dat Gompies steeds minder samen willen doen en elkaar willen en kunnen
zien.
Niet weten hoe: Sommige Gompies willen graag meedoen en erbij horen. Ze weten alleen niet zo goed
hoe ze dat dan moeten doen. Ze weten niet wie ze kan helpen, waar ze aan mee kunnen doen en wat ze
zelf kunnen doen om meer het gevoel te krijgen erbij te horen.
Te trots om hulp te vragen: Sommige Gompies willen wel hulp maar durven dit niet te vragen of zijn hier te
trots voor
Ontmoetingsplekken per ongeluk verdwenen: omdat de koning steeds minder geld had, heeft hij een
aantal dingen in de stad moeten sluiten zoals parken en een bibliotheek. Wat hij vergat was dat dit soort
dingen ook plekken waren waar veel Gompies elkaar ontmoeten. Zo is een bibliotheek niet alleen om
boeken te halen maar zien veel Gompies elkaar ook. En zijn parken niet om alleen in te wandelen maar
ook om andere Gompies te ontmoeten. Door deze te sluiten zijn ontmoetingsplekken dus ook per ongeluk
verdwenen.
Meedoen vraagt soms ook om dingen waar je helemaal niet aan denkt: soms zeggen andere Gompies heel
makkelijk dat je gewoon moet gaan sporten of meer leuke uitjes moet doen. Wat deze Gompies vergeten
is dat hiervoor soms best wel veel komt kijken. Als je namelijk wil sporten heb je schoenen nodig, sport
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kleding, een abonnement, geld voor een drankje na het sporten, vervoer om er te komen en ga zo maar
door. Niet iedereen heeft hier tijd en geld voor en dat wordt nog weleens vergeten.
10. Regels: Sommige regels van de koning staan meedoen ook in de weg. Zo mag je als je hulpgeld van de
koning krijgt omdat je geen werk kunt vinden geen vrijwilligers werk doen. De koning wil namelijk graag
dat je opzoek gaat naar betaald werk zodat hij dat hulpgeld niet meer hoeft te betalen. Maarrrr…dit
betekent vaak dat deze Gompies veel thuis zijn en brieven naar bedrijven sturen om werk te zoeken. Ze
komen niet zoveel buiten en mogen ook geen werk doen waar ze niet voor betaald krijgen (maar wel veel
andere Gompies zien waardoor ze het gevoel krijgen erbij te horen).
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De koning heeft jullie hulp nodig…
De koning weet ook dat dit problemen zijn die niet volgende week zijn opgelost. Daarom wil hij een plan maken en
uitvoeren waarmee meer inwoner over 10 jaar het gevoel hebben dat ze erbij horen.
Kunnen jullie daarom de koning helpen met de volgende vraag:

Hoe kunnen we zorgen dat meer inwoners van Gompiestad het gevoel hebben dat
ze meedoen en erbij horen?
Let op: het gaat om oplossingen die ook wat langer mogen duren voordat het werkt omdat het pas over 10 jaar
hoeft te werken!
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Uitsluitend bedoeld voor volwassenen J
De dag met de kinderen staat in het tekenen van het leren van de volgende vaardigheden:
1. Samenwerken en ‘Ja-ennen’ (i.p.v. ‘Ja, maar…’)
2. Analyseren (het probleem onderzoeken)
3. Oplossingen bedenken vanuit verschillende perspectieven
4. Prioriteren en Beargumenteren
5. Toetsen en Aanscherpen
Bij de werkvormen (betreft vaardigheid 3) met de kinderen gaan we naast de hoofdvraag in groepjes in op
de volgende deelvragen om zoveel mogelijk ideeën uit verschillende invalshoeken te vangen. Alle
deelvragen zullen in alle klassen worden behandeld. Het betreft de volgende deelvragen:
Algemeen:
1.
2.
3.
4.
5.

Hoe kunnen we meer Gompies elkaar laten ontmoeten?
Wat kunnen Gompies zelf doen om meer het gevoel te hebben erbij te horen en echt mee te
doen?
Wat kan de koning doen?
Hoe zouden ze dit in de toekomst oplossen?
Wat zou jij doen als jij de baas was van de Gompiestad om meer Gompies het gevoel te geven er
bij te horen?

Gekoppeld aan reeds genoemde dilemma’s/uitdagingen/oorzaken:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hoe kunnen we Gompies meer het gevoel geven dat ze erbij horen en het daarvoor niet uitmaakt
of je niet werkt of niet werkt?
Hoe kunnen we zorgen dat meer Gompies andere Gompies leren kennen in de buurt?
Hoe kunnen we meer Gompies zelf dingen laten regelen (los van de koning) zodat Gompies elkaar
makkelijk kunnen ontmoeten?
Hoe kunnen we meer Gompies elkaar toch laten ontmoeten (ondanks toename gevoel
onveiligheid en verharding)?
Hoe kunnen we meer Gompies laten weten hoe ze erbij kunnen horen en mee kunnen doen?
Hoe kunnen we Gompies makkelijker om hulp laten vragen?
Hoe kunnen we zorgen dat de koning bij alles wat hij sluit ook nadenkt over wat dit betekent voor
het elkaar ontmoeten van Gompies?
Hoe kunnen we zorgen dat aan alles wordt gedacht om erbij horen mogelijk te maken?
Welke regels moeten er komen?

NB: subvragen 6 t/m 14 worden ingeleid door de toelichting van bijbehorende dilemma/uitdaging/oorzaak
nog een keer uit te leggen
Overige subvragen worden gekoppeld aan de antwoorden op de 2 belevingsvragen aan de kinderen.
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