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SPACE
BIJLAGEN WERKVORMENBUNDEL

BIJLAGE 1: PERSONAGES RUIMTESCHIP

CHI

DELTA

EPSILON

RHO

SAMMY

TAU

ZETA

BIJLAGE 2: SITUATIES BIJ AFSPRAKEN

SPACE
SITUATIE 1

Chi maakt de beste spaghettisaus van de wereld, maar hij heeft per ongeluk aan
Epsilon verteld wat zijn geheime kruidenmix is. Epsilon mocht het eigenlijk aan
niemand doorvertellen, maar dat heeft hij toch gedaan. Dat vond Chi niet leuk.

Wat is er niet oké aan deze situatie? Hoe zouden jullie je voelen als dit gebeurde? Wat zouden jullie doen?
Antwoord 1:
Epsilon mag geen zaken van Chi doorvertellen als Chi dat niet wil. Het is niet leuk als anderen iets doorvertellen wat je hen toevertrouwd hebt.
PRIVACY
Wat we hier vertellen, is vertrouwelijk en blijft binnen de groep. Wat we hier horen, gebruiken we niet in andere situaties, ook de
begeleider niet.

SPACE
SITUATIE 2

Delta, de wetenschapster, heeft ruzie met Rho, de verantwoordelijke van de
veiligheid. Ze roept dat alle bemanningsleden Rho stom vinden.

Wat is er niet oké aan deze situatie? Hoe zouden jullie je voelen als dat gebeurde? Wat zouden jullie doen?
Antwoord 2:
Delta mag niet spreken voor de hele groep, ze moet uit eigen naam spreken.
IK
We praten over onszelf, onze gevoelens, ervaringen en opvattingen. We zijn open en eerlijk in wat we vertellen.

SPACE
SITUATIE 3

Tau, de technicus, vraagt waarom Sammy zo stil is de laatste dagen, en waarom
Sammy maar weinig uit de slaapkamer komt. “Is er misschien iets gebeurd?”
vraagt Tau. Sammy wil er niet met Tau over praten. Tau blijft ernaar vragen en
dwingt Sammy om het toch te vertellen.

Wat is er opvallend aan deze situatie? Hoe zouden jullie je voelen als je Tau was? Wat zouden jullie doen?
Antwoord 3:
Sammy kiest zelf wat er verteld wordt. Iedereen mag zijn of haar gedachten en gevoelens voor zichzelf houden als ze zich niet op hun gemak
voelen in de groep. Sammy mag dat ook zo aan Tau vertellen. Tau moet dan begrijpen dat Sammy het niet aan hem wil vertellen. Moet Sammy
het aan Tau vertellen? Kan iemand Sammy verplichten om te praten? Wanneer wel/niet?
KIES
Kies zelf wat je wel en niet vertelt. Niet alles is voor alle oren bedoeld. Je mag je gevoelens en gedachten voor jezelf houden.

SPACE
SITUATIE 4

Het hele ruimteschipteam zit ‘s avonds aan tafel gezellig te eten. Na het eten
wast iedereen mee af. Delta houdt zich op de achtergrond, ze heeft niet veel zin
om mee af te wassen.

Wat is er opvallend aan deze situatie? Hoe zouden jullie je voelen met je groep als er iemand zo stil is? Wat
zouden jullie doen?

Antwoord 4:
Delta houdt zich op de achtergrond. Ze zou een handdoek kunnen nemen en mee helpen afdrogen. Dan gaat de afwas veel vlugger vooruit en
kan iedereen nog iets leuks doen ‘s avonds.
ACTIEF
Doe actief mee in de groep. Je mag alles zeggen of vragen. Wacht dus niet altijd op iemand anders om iets te zeggen of te doen.
Soms zie je een opdracht of gesprek misschien niet goed zitten. Als je dan liever actief luistert, is dat ook oké.

SPACE
SITUATIE 5

Rho, Delta en Sammy praten over hun allereerste kus. Sammy heeft nog nooit
gekust en zwijgt dus. Rho en Delta sluiten Sammy daarom uit. Ondertussen
heeft Chi, de kok, net aan zijn vrienden verteld dat hij verliefd is op een jongen.
Zijn vrienden lachen hem uit en laten hem daarna in de steek.

Wat is er niet oké aan deze situatie? Hoe zouden jullie je voelen als dat gebeurde? Wat zouden jullie doen?

Antwoord 5:
Het is niet omdat Sammy nog nooit gekust heeft, dat die hier niet over mag meepraten. Iedereen is anders en verdient respect. De vrienden
van Chi mogen hem niet uitlachen omdat hij verliefd is op een jongen.
IEDEREEN IS ANDERS
Iedereen vindt andere dingen leuk en dat is oké. Daar hebben we respect voor.

SPACE
SITUATIE 6

Rho probeert te vertellen hoe moeilijk het voor haar is om iemand in
vertrouwen te nemen. Maar Tau en Chi praten samen over het voetbal en ze
luisteren niet naar wat Rho probeert te vertellen.

Wat is er niet oké aan deze situatie? Hoe zouden jullie je voelen als dat gebeurde? Wat zouden jullie doen?

Antwoord 6:
Tau en Chi moeten aandacht hebben voor Rho en naar haar luisteren als ze iets persoonlijks wil vertellen.
LUISTEREN
Het is belangrijk om te luisteren als er iemand aan het woord is.

SPACE
SITUATIE 7

Zeta, de schoonmaakster, heeft in de wasmand een onderbroek met hartjes
gevonden en ze weet niet van wie die is. ‘s Avonds bij het eten vraagt ze van
wie die onderbroek is. Met blozende wangen zegt Tau dat het zijn onderbroek
is, dat hij die van zijn mama gekregen heeft. Het hele team moet erom lachen,
maar gelukkig kan Tau er zelf ook om lachen. Het is zijn lievelingsonderbroek.

Wat is er opvallend aan deze situatie? Hoe zouden jullie je voelen als dat gebeurde? Wat zouden jullie doen?

Antwoord 7:
Het team mag lachen met de hartjesonderbroek van Tau, maar ze mogen hem niet uitlachen. Gelukkig kan Tau er zelf ook om lachen.

LACHEN
Humor is belangrijk. Je mag zeker lachen, maar overdrijven of uitlachen mag niet.

BIJLAGE 3: OVERZICHT AFSPRAKEN
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BIJLAGE 4: ‘WAT IS ER GEBEURD’-SITUATIES
1.

Iemand heeft een schoen mee in de groentesoep van Chi gemixt.

2.

Iemand heeft het hele ruimteschip onder water laten lopen, dus moet Zeta alles opnieuw
schoonmaken.

3.

Iemand heeft het kompas gestolen, waardoor Sammy niet meer weet welke kant op te vliegen.

4.

Iemand heeft het vuur niet afgezet na het koken, waardoor er brand uitgebroken is en een deel
van het ruimteschip vernield is.

5.

Iemand heeft alle koekjes en snoepjes van Tau opgegeten.

6.

Iemand heeft het licht kapot gemaakt, waardoor het nu altijd donker is op het ruimteschip.

7.

Iemand heeft de portefeuille van Epsilon gestolen.

8.

Iemand heeft tien muizen laten ontsnappen in de slaapkamer van Epsilon.

9.

Iemand heeft een virus verspreid op alle computers, waarmee Tau geen raad weet.

10. Iemand heeft stiekem, zonder het te vragen, foto’s genomen terwijl Delta aan het douchen was.
11. Iemand heeft Sammy’s geslachtsdelen aangeraakt zonder toestemming.
12. Chi heeft zijn piemel laten zien aan Tau.
13. Een koppeltje op het ruimteschip heeft stiekem gekust.
14. Iemand heeft per ongeluk de lift kapotgemaakt terwijl Rho er nog in zat.
15. Iemand heeft een zandkasteel gemaakt in het midden van de keuken.

BIJLAGE 5: WAAR IS HET GEBEURD?
DOORSTREEPLIJST: DOORSTREEP WAT ER BIJ HET FOUTE ANTWOORD STAAT.
woonkamer – keuken – garage – kelder – zolder – hal – wc – badkamer – slaapkamer – tuin

Quiz: doorstreep het foute antwoord.

1. WELKE PLANEET IS DE GROOTSTE?

6. WAT IS SAMMY OP HET RUIMTESCHIP?

a) Mars à garage

a) De bestuurder van het schip → kelder

b) Aarde → badkamer

b) Technicus → hal

2. WIE IS HET HOOFD VAN HET RUIMTESCHIP?

7. WELKE BELG IS AL IN DE RUIMTE GEWEEST?

a) Epsilon → hal

a) Frank Deboosere → slaapkamer

b) Rho → tuin

b) Frank De Winne → zolder

3. WAT IS DE ZON?
a) Planeet → kelder

8. WAT IS ER PRECIES GEBEURD OP HET
RUIMTESCHIP?

b) Ster → wc

a) Er is brand uitgebroken. → keuken

4. WIE IS DE KOK VAN HET RUIMTESCHIP?
a) Chi → keuken
b) Tau → zolder

b) Iemand heeft iemands intieme lichaamsdelen aangeraakt zonder
het te vragen. → garage

9. ROND DE AARDE ZWEEFT HET RUIMTESTATION
ISS. WAARVOOR STAAN DEZE LETTERS?
a) International space shuttle → wc

5. WELKE PLANEET DEELT ZIJN NAAM MET EEN
TEKENFILMHOND?
a) Saturnus → woonkamer
b) Pluto → slaapkamer

b) International space station → badkamer

BIJLAGE 6: LICHAAM MAN EN VROUW

BIJLAGE 7: LICHAAMSREGELS

 Je bent de baas over je eigen lichaam.
 Niemand mag zomaar je intieme lichaamsdelen
aanraken of vragen om ze te zien (behalve een
dokter als je ziek bent).
 Niemand mag je dwingen om iemand anders’
intieme lichaamsdelen aan te raken.
 Niemand mag zomaar foto’s nemen van je intieme
lichaamsdelen of foto’s van iemand anders’ intieme
lichaamsdelen aan jou laten zien.
 Niemand mag zomaar zijn of haar intieme
lichaamsdelen laten zien als je dat niet wilt.

BIJLAGE 8: SITUATIES VERTELLEN
66 GEHEIMHOUDEN

Papa zegt tegen kind:
’Niet tegen mama zeggen dat je aan mijn piemel moest komen, hé!’
Volwassene zegt tegen kind:
’Tegen niemand vertellen dat je je kleren moest uitdoen bij mij, oké?’

Moet je vertellen

Moet je vertellen

Kind zegt tegen klasgenoot:
’Iemand doet me heel hard pijn, maar ik ben bang om het te vertellen.
Alsjeblieft, vertel het niet verder, tegen niemand.’

Moet je vertellen

Grote zus tegen kleine zus:
’Mama heeft een verrassingsfeest gepland voor oma. Tegen niemand
vertellen hé.’

Moet je niet vertellen

Nonkel zegt tegen neef:
’Wil je nog eens in ons blootje knuffelen? Je mag dat dan wel tegen
niemand vertellen.’

Moet je vertellen

Twee kinderen tegen elkaar op de speelplaats:
’Gisteren mocht ik bij een klasgenoot gaan slapen. We bleven maar
praten en keken films tot ‘s nachts. Het was keitof.’

Moet je niet vertellen

66 OMKOPEN

Volwassene zegt tegen kind:
’Als we ons geheime spelletje nog eens gaan spelen nu, dan krijg je
straks weer veel snoepjes.’

Moet je vertellen

Babysitter zegt tegen kind:
’Als je nu aan mijn borsten komt, dan zeg ik wel tegen je ouders dat je
extra braaf geweest bent.’

Moet je vertellen

Klasgenoten tegen elkaar op de speelplaats:
’Hey, ik wil mijn koek ruilen tegen jouw appel.’ – ‘Oké, voor mij is dat
goed.’

Moet je niet vertellen

Broer tegen zus:
’Mama zegt dat ze je vijf euro zal geven als je de auto wast. Heb jij
geluk!’
Tiener zegt tegen kind:
’Ik geef je vijf euro als ik nog eens in je broek mag kijken.’

Moet je niet vertellen

Moet je vertellen

Kind zegt tegen klasgenoot:
’Je mag als eerste met het nieuwe computerspel spelen als ik aan jouw
poep mag komen.’

Moet je vertellen

66 DWINGEN

Trainer zegt tegen kind:
’Je moet in je blootje met mij in de douche, of je dat nu wilt of niet.’
Jongen zegt tegen zijn liefje:
’Je moet naaktfoto’s sturen naar mij, dat doet een goed liefje.’
Mama tegen kind:
’Je moet nu onmiddellijk je kamer opruimen!’
Meisje zegt tegen jongen:
’Je moet me nu kussen, met tong.’
Kind tegen klasgenoot:
’Je moet deze koek echt proeven, heerlijk!’
Volwassene zegt tegen kind:
’Je moet nu mijn intieme lichaamsdelen aanraken.’

Moet je vertellen

Moet je vertellen

Moet je niet vertellen

Moet je vertellen

Moet je niet vertellen

Moet je vertellen

66 MISLEIDEN

Kind tegen vriendje:
’Mijn mama zei gisteren dat ik moest meekomen om te gaan shoppen,
maar eigenlijk gingen we naar de tandarts. Als ik dat geweten had,
was ik niet meegegaan. Zo gemeen!’

Moet je niet vertellen

Kind zegt tegen vriendje:
’Het is een deel van het spel dat je aan mijn billen moet komen. Het
moet zo van het spel, ik beslis dat niet.‘

Moet je vertellen

Meisje zegt tegen jongen:
’Het was niet expres dat ik jouw intieme lichaamsdelen heb
aangeraakt, hoor. Ik kwam daar gewoon toevallig aan.’

Moet je vertellen

Broer tegen zus:
’Haha, jij dacht dat ik mijn huiswerk aan het maken was op de
computer, maar stiekem was ik jouw spel aan het uitspelen.’

Moet je niet vertellen

Volwassene zegt tegen kind:
’Dat betekent toch niks, zo strelen over mijn intieme lichaamsdelen.
Ik heb mijn kleren zelfs nog aan. Doe het maar gewoon, het stelt niks
voor.’

Moet je vertellen

Leerkracht tegen leerling:
’Het was gewoon om de turnoefening uit te leggen dat ik je intieme
lichaamsdelen aanraakte, hoor. Het moest zo voor de oefening, anders
had ik het niet gedaan.’

Moet je vertellen

BIJLAGE 9: SITUATIE- EN ANTWOORDKAARTJES DREMPELS
Lambda durft niet aan haar grootouders te vertellen dat Xi, haar stiefbroer, vaak een spelletje met haar speelt
waarbij hij de lichaamsregels breekt.
SITUATIE:
Lambda is bang. Wat als Xi boos wordt omdat ze het aan haar grootouders verteld heeft?

ANTWOORD:
Als Xi boos wordt, dan is dat omdat hij weet dat hij iets verkeerds doet. Lambda moet het aan iemand vertellen die ze vertrouwt.
SITUATIE:
Lambda maakt zich zorgen. Wat als ze niet meer op bezoek mag gaan bij haar vader omdat ze het aan haar grootouders
verteld heeft? Xi, haar stiefbroer, is vaak bij haar vader.
ANTWOORD:
Lambda heeft het recht om bij haar vader te zijn, maar ook om veilig te zijn. Mensen in haar omgeving die ze vertrouwt, kunnen haar helpen om zowel haar papa te bezoeken als om veilig te zijn.
SITUATIE:
Xi is altijd heel lief voor haar nadat ze het spelletje gespeeld hebben. Soms geeft hij haar zelfs een beloning.

ANTWOORD:
Lambda verdient het om altijd goed behandeld te worden, niet alleen nadat ze het spelletje gespeeld hebben.

SITUATIE:
Lambda’s grootouders geloven haar verhaal niet.

ANTWOORD:
Als de mensen tegen wie Lambda het vertelt haar niet geloven, moet ze het aan nog iemand anders vertellen, of ze kan bellen naar Awel.

Kappa leert Mu worstelen, maar eigenlijk gebruikt hij die spelletjes om intieme lichaamsdelen van Mu te
kunnen aanraken. Kappa maakt Mu duidelijk dat hij alleen met hem mag worstelen als ze alleen zijn.
SITUATIE:
Mu is in de war. Is het oké om tijdens een spelletje de intieme lichaamsdelen van iemand anders aan te raken zonder het te
vragen?
ANTWOORD:
Nee. Intieme lichaamsdelen aanraken zonder het te vragen is nooit oké, of het nu een spel is of niet.

SITUATIE:
Mu is bezorgd. Als hij niet had toegestemd om te worstelen, dan zou Kappa zijn intieme lichaamsdelen ook niet aangeraakt
hebben. Hij denkt dat het zijn eigen fout is.
ANTWOORD:
Het is helemaal niet de fout van Mu. Kappa is degene die dingen doet die niet mogen. Wat Kappa doet, is misbruik. En hij
misleidt Mu door te zeggen dat het een spelletje is.
SITUATIE:
Mu is bang. Wat als Kappa heel boos wordt als hij het aan iemand vertelt?

ANTWOORD:
Als Kappa boos wordt, is het omdat hij weet dat hij iets fouts doet en niet gepakt wil worden.

SITUATIE:
Mu is bang. Wat als niemand uit zijn omgeving hem gelooft omdat Kappa er zo lief uitziet?

ANTWOORD:
Mu moet het vertellen tot hij iemand vindt die hem gelooft. Hij kan ook bellen naar Awel.

Eta’s stiefvader Phi geeft altijd aan iedereen massages. Eta vindt dat eigenlijk niet zo leuk, omdat hij heel
dicht bij haar intieme lichaamsdelen komt.
SITUATIE:
Iedereen vindt de massages van Phi leuk, misschien is er helemaal niets mis mee?

ANTWOORD:
Het is niet omdat alle anderen van zijn massages genieten, dat Eta er ook van houdt. Als ze zich niet goed voelt bij die massages moet ze dat vertellen aan iemand die ze vertrouwt.
SITUATIE:
Eta is bang dat ze haar mama verdrietig zal maken als ze zegt dat ze zich niet zo goed voelt bij Phi.

ANTWOORD:
Eta’s mama zal misschien verdrietig zijn als ze hoort dat Eta zich niet goed voelt bij Phi. Maar zolang ze niet weet dat Eta het
niet leuk vindt, kan de mama er ook niets aan doen. De waarheid mag nooit verzwegen worden.
SITUATIE:
Eta maakt zich zorgen dat haar mama haar niet zal begrijpen. Als ze zou zeggen dat ze het niet leuk vindt om bij Phi te zijn,
zal haar mama misschien zeggen dat ze het respectloos vindt om zoiets te zeggen over Phi.
ANTWOORD:
Als Eta’s mama het niet begrijpt, moet Eta het vertellen tegen iemand anders die ze vertrouwt.

SITUATIE:
Eta begrijpt het niet. Doet Phi eigenlijk wel zaken die niet kunnen?

ANTWOORD:
Als Eta niet zeker is of Phi iets doet wat eigenlijk niet mag, moet ze het zeggen tegen iemand die ze vertrouwt.

SITUATIE:
Eta schaamt zich. Ze heeft Phi nooit gevraagd om te stoppen wanneer hij haar een massage gaf. Is het haar eigen schuld?

ANTWOORD:
Als we bang zijn of ons voor iets schamen, kan het zijn dat ons lichaam ‘verstijft’. Dat komt omdat we niet weten wat we moeten doen. Maar het is altijd oké om nee te zeggen tegen een volwassene als je je ergens niet goed bij voelt. Vertel het zo snel
mogelijk tegen iemand die je vertrouwt.

BIJLAGE 10: WIE HEEFT HET GEDAAN?
66 RUIMTE-ALFABET (VERTAALSLEUTEL)

DEGENE
DIE
MIJN
GESLACHTSDELEN
AANRAAKTE,
WAS
EPSILON.

