
Wel of geen Gemak?      Stickervel 1
Knip de stickers uit en plak ze op woningplattegronden, in de themahoek of in je werkstuk.

Extra: Gebruiksaanwijzing voor het maken van Gemaksspel: plak deze A4 op karton en knip de plaatjes uit,  

doe dit ook met stickervel 2. Schud de plaatjes, keer ze om en zoek de duo’s bij elkaar zoals bij memory!
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Thuis wonen is voor de meeste kinderen iets vanzelf-

sprekends. Tegenwoordig voor opa en oma ook. Maar 

dan moet hun woning wel gemakkelijk en veilig zijn. 

Lessenserie voor groep 7/8 

Maar hoe maak je een huis gemakkelijk en veilig? Dit gaan de 

leerlingen met elkaar én met de senioren in 8 lessen ontdekken. 

Bijvoorbeeld door een gesprek te voeren over ouder worden en de  

consequenties voor de woning en door het bekijken van mogelijke 

woningaanpassingen, het zogenaamde opplussen. De lessenserie 

eindigt met een bijeenkomst die de leerlingen organiseren voor de 

senioren en ouders.

Jong geleerd en oud gedaan

Senioren zijn gevoelig voor een boodschap van kinderen. De  

leskist Gemakkelijk Wonen is daarom heel geschikt. De leskist is 

een innovatieve, speelse vorm om ouderdom en de relatie tot het 

wonen bij senioren onder de aandacht te brengen en hiermee ook 

echt iets te gaan doen. En de kinderen leren al op jonge leeftijd te 

kijken naar gemak en veiligheid in hun (toekomstige) huis en hebben 

het hierover met hun ouders. Want gemakkelijk wonen, dat wil toch 

eigenlijk iedereen!

De leskist en het opplussen

Kortom, met de leskist maakt u drie generaties bewust van nut en 

noodzaak van het opplussen. U kunt de leskist Gemakkelijk Wonen 

onderdeel laten uitmaken van een oppluscampagne in uw gemeente, 

maar ook inzetten als (jaarlijks) themaproject op de basisscholen. 

Deze leskist is een product van Verkroost Advies, Schrijfbedrijf Marlous Schoemaker & Iris Grafisch Ontwerp.

Meer leskist

Wilt u meer weten? Kijk  op www.leskistgemakkelijkwonen.nl

U kunt ook bellen naar Verkroost Advies via 06 -  462 85 024  

of naar Schrijfbedrijf Marlous Schoemaker via  06 - 138 90 718.
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GEMAKKELIJK WONEN
een leskist voor jong en oud


