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De missie van De Sleutel 

Mensen met drugproblemen 

begeleiden 



• Onze ervaring met de behandeling van 

drugverslaafden drijft ons om te investeren in het 

voorkomen van verslaving.  

• Voorkomen is beter dan genezen.  

• Onze expertise in de drughulpverlening biedt ons 

een extra troef.  

• Erkend door Vlaamse overheid als 

terreinorganisatie voor trainen leerkrachten in SV. 

 

Waarom preventie? 



 

Wat biedt ‘Het gat in de haag’ 



1 ‘schoot’boek per kleuterklas 

 

 

 

 

 

 
 

Het gat in de haag is… 



Samen met de 

kleuters door 

het gat in de 

haag gluren en 

de avonturen in 

de betoverde 

tuin beleven. 



10 verhalen per boek 

 

 

 

 

 

 
 

 

Het gat in de haag is… 



Eerste kleuterklas 
 

1. Wortel en Tomaat worden vrienden 

2. Verstoppertje spelen 

3. Een stille Tomaat 

4. Een gezellig feest 

5. Glijden 

6. Erwts gebroken been 

7. Mooie tekeningen 

8. De Logeerpartij 

9. Lente 

10.Vakantie aan zee 
 



Tweede kleuterklas 
 

1. Iedereen een punt 

2. Halloween 

3. Pompoen in beweging 

4. Sneeuwman 

5. Ruzie 

6. De verkleedpartij 

7. Muziek in het bos 

8. Het ei 

9. Een huisdier voor Aardappel 

10.Op schoolreis 

 
 



Derde kleuterklas 
 

1. Nieuwe afspraken 

2. Het toneelstuk 

3. Het afscheid 

4. Een leuke kerst voor iedereen 

5. Tandartsbezoek 

6. Houden van, allemaal anders 

7. Dromen van later 

8. Het afvalprobleem 

9. De speeltuin 

10.Samen kamperen 

 
 



30 verhalen geschreven door Freya 

Van den Bossche  

 

 

 

 

 

 
 

Het gat in de haag zijn… 
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3 platen per verhaal 



90 kijkplaten getekend door 

Lucas Sauviller 
 

 

 

 

 

 
 



Lucas Sauviller maakte de 

wondermooie tekeningen 

 

 

 

 

 

 
 

Het gat in de haag is… 



Verhaal sluit aan bij BC 



Belangstellingscentra 1ste klas 
 
1. Wortel en Tomaat worden vrienden 

Naar school, het lichaam 
2. Verstoppertje spelen 

Het bos, de herfst, samen spelen 
3. Een stille Tomaat 

Sinterklaas, gevoelens  
4. Een gezellig feest 

Kerstmis, familie 
5. Glijden 

Winter, sneeuw- en ijspret 
6. Erwts gebroken been 

Ziek zijn 
7. Mooie tekeningen 

De kleuren 
8. De Logeerpartij 

Knuffels, licht en donker, slapen gaan 
9. Lente 

Lente, de tuin, groeien 
10. Vakantie aan zee 

Vakantie, zee en strand, vrienden maken 
 



Belangstellingscentra 2e klas 
 
1. Iedereen een punt 

Sport, bewegen 
2. Halloween 

Halloween, griezelen, verkleden 
3. Pompoen in beweging 

Voeding en beweging, gezondheid 
4. Sneeuwman 

Winter, licht en donker, kerst, sneeuw 
5. Ruzie 

Samen spelen, ruzie maken, regels en afspraken 
6. De verkleedpartij 

Carnaval, verkleedfeest 
7. Muziek in het bos 

Muziek, optreden, verdriet 
8. Het ei 

Pasen 
9. Een huisdier voor Aardappel 

Huisdieren, kriebelbeestjes 
10. Op schoolreis 

Schoolreis, waterpret, vakantie, klasklimaat 
 

 

 



Belangstellingscentra 3e klas 
 
1. Nieuwe afspraken 

Nieuw schooljaar, afspraken, nieuwe leerling 
2. Het toneelstuk 

Boeken en toneel, ridders en kastelen, fantasie 
3. Het afscheid 

Afscheid en verlies, feest, trouwen, gevoelens 
4. Een leuke kerst voor iedereen 

Kerst, solidariteit, delen 
5. Tandartsbezoek 

Tanden poetsen, ziek en gezond, tandarts, dokter 
6. Houden van, allemaal anders 

Vader- of Moederdag, het gezin 
7. Dromen van later 

Beroepen, dromen 
8. Het afvalprobleem 

Het milieu, afval, netheid 
9. De speeltuin 

(verkeers)veiligheid, speeltuin, schooluitstap 
10. Samen kamperen 

Vakantie, naar lager onderwijs 



Elk verhaal één SV 



Sociale vaardigheden 



Sociale vaardigheden 1ste klas 
 
1. Wortel en Tomaat worden vrienden 

Persoonlijk – positief zelfbeeld 
2. Verstoppertje spelen 

Interpersoonlijk – effectieve communicatie 
3. Een stille Tomaat 

Persoonlijk – omgaan met gevoelens 
4. Een gezellig feest 

Interpersoonlijk – relaties opbouwen 
5. Glijden 

Cognitief – beslissingen nemen 
6. Erwts gebroken been 

Interpersoonlijk - empathie 
7. Mooie tekeningen 

Cognitief – creatief denken 
8. De Logeerpartij 

Persoonlijk – omgaan met gevoelens 
9. Lente 

Persoonlijk – omgaan met stress 
10. Vakantie aan zee 

Interpersoonlijk – effectieve communicatie 
 



Sociale vaardigheden 2e klas 
 
1. Iedereen een punt 

Persoonlijk – positief zelfbeeld  
2. Halloween 

Persoonlijk – omgaan met gevoelens  
3. Pompoen in beweging 

Cognitief – beslissingen nemen  
4. Sneeuwman 

Interpersoonlijk – effectieve communicatie  
5. Ruzie 

Interpersoonlijk – effect. communicatie en empathie 

Persoonlijk – omgaan met gevoelens  
6. De verkleedpartij 

Interpersoonlijk – empathie  
7. Muziek in het bos 

Persoonlijk – omgaan met gevoelens  
8. Het ei 

Cognitief – problemen oplossen 
9. Een huisdier voor Aardappel 

Cognitief – creatief en kritisch denken 
10. Op schoolreis 

Interpersoonlijk – relaties opbouwen 
 

 



Sociale vaardigheden 3e klas 
 
1. Nieuwe afspraken 

Interpersoonlijk – communicatie en relaties 
2. Het toneelstuk 

Cognitief – creatief denken 
3. Het afscheid 

Persoonlijk – omgaan met gevoelens  
4. Een leuke kerst voor iedereen 

Interpersoonlijk – empathie 
5. Tandartsbezoek 

Cognitief – kritisch denken  
6. Houden van, allemaal anders 

Interpersoonlijk – relaties opbouwen  
7. Dromen van later 

Persoonlijk – positief zelfbeeld  
8. Het afvalprobleem 

Cognitief – problemen oplossen 
9. De speeltuin 

Cognitief – kritisch denken  
10. Samen kamperen 

Persoonlijk – omgaan met gevoelens 



Sociale 

vaardigheid 

Belangstellings-

centrum 

Wat trainen de 

oefeningen, wat is 

het doel. 

Oefening die 

SV traint 



Oefening die SV 

niet traint 

boekenlijst 

Informatie 

voor de 

ouders 



Intelligentie waar 

beroep op gedaan 

wordt Intelligentie 

waar beroep 

op gedaan 

wordt 



o elk verhaal: 

        - 3 grote prenten 

 - aansluitend bij belangstellingscentra 

 - één sociale vaardigheid 

 - elk verhaal staat op zichzelf 

 - 10-tal activiteiten per verhaal: 
 activiteiten met geel/grijze titel trainen de SV 

 per activiteit 1 of 2 dominante intelligenties 

 

Het gat in de haag is… 



De posterset 
o 6 posters: de toverwoordjes, wat doen bij ruzie, hoe 

troosten, de gevoelens,… 

 

 

 

 

 

 

 

Het gat in de haag is… 





De leraarskamer 



De leraarskamer 



De leraarskamer 

Verhalen voor peuters 
 Uitgewerkt door studenten van de Artevelde 

hogeschool. 

 Verhaaltje 1: Pas op! Dozen op elkaar!  

 Wij hopen dat er elk jaar een verhaaltje bijkomt. 

 



De 

leraarskamer 



Creatief aan de slag… 

Juf Inske – Gemeentelijke Basisschool Evergem 



Creatief aan de slag… 

Juf Inske – Gemeentelijke Basisschool Evergem 



Creatief aan de slag… 

Juf Inske – Gemeentelijke Basisschool Evergem 



Creatief aan de slag… 

Bieke Le Clair 



Creatief aan de slag… 

Bieke Le Clair 



Ontwerpen van de firma Baert 





o Poppenspel in de groetentuin 
o Promo voorstelling op woensdag 18 november om 

14:30 in Ledeberg (Zuidstraat 3 O.L.Vrouw Presentatie) 

o Van het theater Tak-tik 

o Info: mail naar miekedegraeve@gmail.com of  

nikidesitter@telenet.be 

Nieuw!  

mailto:miekedegraeve@gmail.com
mailto:nikidesitter@telenet.be


• Wat het niet is… 

Het gat in de haag 
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Een pedagogische studiedag 
Een ideale manier om alle kleuterjuffen te 

laten kennismaken. 
• Achtergronden 

• Methodieken 

 

 

Aan de slag … 



voorbereiding 
Lees het verhaal en de activiteiten vooraf 

door, maak een keuze in activiteiten en 

bereidt ze voor. 

 

Aan de slag … 
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naar de betoverde tuin 
Gebruik een vast introductiemoment:  

verhaal, vers (of lied)  

 

Aan de slag … 

Heel erg traag, heel erg traag, 

Sluip ik naar die groene haag. 

Stiekem sta ik op mijn tenen,  

En tril heel hard op mijn benen. 

‘k Kijk voorzichtig door het gat. 

En moet je nu weten wat? 

Oh wat raar, oh wat raar! 

Levende groenten bij elkaar. 

Geloof je me niet? Geloof je me wel? 

Kom gauw kijken, kom toch snel! 
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het verhaal voorlezen 
Lees eerst het volledige verhaal en dan 

nogmaals in delen met de 

verwerkingsvragen. 

Aan de slag … 
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activiteiten 
Dit is de essentie van het materiaal. Kies 

zeker activiteiten met grijs/gele lay-out. 

 

Aan de slag … 
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ouders betrekken 
Informatie om mee te geven aan de ouders. 

Soms met een concrete tip.  

 algemene informatieve brief en 

PowerPoint op de ‘leraarskamer’ 

(website) 

Aan de slag … 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=f6DYMIwGOysRvM&tbnid=2XCtcgLBCtF9EM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dbsvredsocks.nl/input/m_lw_inschrijven.php&ei=ghR6Ur5z6KzRBfSJgdgH&psig=AFQjCNEd2voof210R1dzh00PBFUq10iJQQ&ust=1383818746316302


• Beschermende factor in gezondheid 

• Zowel fysische als geestelijke gezondheid 

• Minder risico op 

– Druggebruik 

– Grensoverschrijdend gedrag 

– Emotionele stoornissen 

• Betere academische prestaties 

• Voorwaarde voor succes in huidige maatschappij 

Waarom investeren in SV? 



• Sociale vaardigheden is meer dan 
– Communicatie 

– Relaties 

– Assertiviteit 

• Eerder ‘lifeskills’ of ‘leefvaardigheden’ 

met ook 
– Persoonlijke vaardigheden bv doorzettingsvermogen, positief zelfbeeld 

– Cognitieve vaardigheden bv kritisch denken,… 

Meer dan sociaal… 



Sociale vaardigheden 



Persoonlijke vaardigheden 

• Definitie 
– Voor het ontwikkelen van 

persoonlijke capaciteiten en 

zelfmanagement 

• Vaardigheden 
– Voor het omgaan met stress 

– Omgaan met gevoelens 

– Zelfbeeld 

• Zelfcontrole - beheersing 

• Eigen doelen stellen 

 

 

 



Interpersoonlijke vaardigheden 

• Definitie 
– Voor communicatie en effectieve 

interactie met anderen 

• Vaardigheden 
– Effectieve communicatie 

– Assertiviteit 

– Empathie 

– Relaties opbouwen 

– Samenwerken 

– Onderhandelen 

 

 

 

 



Interpersoonlijke vaardigheden 

• Definitie 
– Voor communicatie en effectieve 

interactie met anderen 

• Vaardigheden 
– Effectieve communicatie 

– Assertiviteit 

– Empathie 

– Relaties opbouwen 

– Samenwerken 

– Onderhandelen 

 

 

 

 



Cognitieve vaardigheden 

• Definitie 
– Voor het analyseren en 

gebruiken van informatie 

• Vaardigheden 
– Problemen oplossen 

– Beslissingen nemen 

– Kritisch denken 

– Creatief denken 

 

 

 

 


