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Scholenkoffer dementie lager onderwijs 

Inhoudstafel  

 

✓ Inleiding 

✓ Gekaderd in eindtermen 

✓ Werkwijze 

✓ “Kinderen leren omgaan met dementie?!” 

✓ “Veel gestelde vragen door kinderen van 10 over dementie, een antwoordboekje 

voor de leerkracht” 

✓ Materialen 

1. Leesboeken: 

Titel Leeftijd 

Oma’s hoofd is versleten Vanaf 4 jaar 

Oma, mag ik mijn pop 

terug? 

Vanaf 5 jaar 

Mijn lieve vergeetopa Vanaf 5 jaar 

Opa Toetoet raakt de 

kluts kwijt 

Voorlezen aan kinderen vanaf 5 jaar, 

zelf lezen vanaf 8 jaar 

Op zoek naar opa Vanaf 6 jaar 

Lily en Max in de wereld 

van oma 

Voorlezen aan kinderen vanaf 7 jaar, 

zelf lezen vanaf 9 jaar 

Lieve oma Vanaf 9 jaar 

Een grootouder met 

dementie hebben 

Vanaf 11 jaar 
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2. Prenten- en werkboeken:  

 

Titel 

Tine’s lenteboeket 

Oma’s vogelhuisje 

Dingske (met handleiding) 

Opa schrijft’ of ‘Oma, vertel eens’ 

 

3. Spelmateriaal:  

 

Informatief spel 

Kubus praatspel 

Bordspel met Joop de zakdoekknoop 

Memo hoe het vroeger was 

Sensino doos 

Het kleurrijke verleden 

Gespreksbal 

 

4. Beeldmateriaal:  

 

DVD ‘Mijn opa raakt de weg kwijt’ 

DVD ‘Geprikkeld door dementie’ 

DVD ‘Pluk de dag’ 

Filmpjes internet 

Cartoons en foto’s 
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5. Getuigenissen 

 

6. Methodieken 

 

Titel Leeftijd 

Lesplan ‘Het brein en dementie’ Aan te passen aan alle leeftijden 

Verteltheater ‘Een knoop in mijn 

zakdoek’ 

Kinderen van het 3e leerjaar 

Reminiscentie-ganzenbordspel  

(enkel op aanvraag) 

Kinderen van het 5e en 6e leerjaar 

 

7. Kinderen en ouderen met dementie in interactie: een inspirerende lijst van 

activiteiten in een ‘dementievriendelijke school’: p. 49-51 

 

✓ Bijlagen 

1. (Voorbeeld)brief aan de ouders 

2. Uitleenovereenkomst 

✓ Informatie en contact 
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