Beste ouder,

Tikkie Anders is een spreekbeurt- én lespakket over het leven met een handicap. Want wanneer je
bijvoorbeeld autisme hebt of een zus in een rolstoel, dan maakt dat sommige dingen een tikkie
anders. Met dit pakket kunnen kinderen zelf aan de slag door met behulp van het
spreekbeurtpakket iets te vertellen over de situatie bij hen thuis. Maar het pakket biedt ook
materiaal voor leerkrachten op school, een jeugdleider in de kerk of ouders thuis om leven met
een beperking bespreekbaar te maken.
Tikkie Anders is een product van Dit Koningskind. Dit Koningskind gelooft dat God iedereen gemaakt
heeft. Allemaal net een tikkie anders, dat maakt ons uniek.
Dit Koningskind vindt het belangrijk dat iedereen gezien en gekend wordt. Op school, in de kerk en
in de maatschappij. Daarom zetten we ons in om mensen aan elkaar te verbinden over de grenzen
van beperkingen heen.
Spreekbeurtpakket
Misschien heeft u zelf een kind met een handicap. U weet dan als geen ander dat een handicap
invloed heeft op hoe het thuis gaat en op de keuzes die je maakt. Met het spreekbeurtpakket van
Tikkie Anders willen we kinderen een handvat geven te vertellen over hun eigen beperking of die van
een broertje of zusje. Want wanneer je vertelt hoe het werkt in jouw lijf of bij jou thuis, dan kan een
ander daar rekening mee houden. Dat helpt!
Het spreekbeurtpakket bestaat uit een powerpointtemplate waarin het kind zelf foto’s, filmpjes en
tekst plaatst, én uit slimme slides van ons waarmee we iets vertellen over de beperking. Uw kind
bouwt hiermee zijn eigen presentatie. De spreekbeurt wordt nog leuker met de gratis testbox! De
box vraag je aan via de website.
Lespakket
Tikkie Anders is gemaakt vanuit de gedachte dat mensen samen door het leven gaan: jong, oud, wel
of geen beperking. Dat doet er niet toe. Om meer begrip voor elkaar te hebben, is allereerst
voldoende kennis nodig. Daarom is ook een lespakket ontwikkeld dat aansluit bij de spreekbeurt. Dit
lespakket is zo gemaakt dat het in de klas, maar ook thuis of in de kerk kan worden gebruikt. Met
behulp van dit pakket kunnen kinderen zelf ervaren hoe het is om een handicap te hebben. De lessen
zijn laagdrempelig, leuk om te doen en bestaan uit korte tekstjes, veel testjes en een testbox met
toffe materialen. Je hoeft niet alle lessen te doen. Je kiest de lessen die passen bij een beperking.
In de lessen vertellen we over verschillende handicaps en slimme hulpmiddelen. We laten
verschillende gehandicaptensporten zien én we moedigen kinderen aan om oog te krijgen voor
mogelijkheden en onmogelijkheden van mensen die met een handicap door het leven gaan. Want
samen spelen is het allerleukst!
De opdrachten gaan vooral over ervaren en zijn daardoor geschikt voor verschillende niveaus. Dit
pakket is geschreven voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Vergeet niet om de testjes te filmen met je
telefoon! De leukste filmpjes verdienen een plek op onze site of op social media met #TikkieAnders.

Alle opdrachten nodigen uit om met elkaar in gesprek te gaan. Wat heb je
ervaren? Hoe voelde dat? Wat kan er anders? En soms is anders gewoon
stom. En een tikkie verdrietig. Omdat je niet alles kan. Dat delen met elkaar
geeft ruimte voor begrip. En voor échte vrienden.
Meer
Dit pakket is opgezet als een laagdrempelige introductie van het leven met een handicap. Waarmee
we vooral inzetten op ervaren, begrip en samen spelen. We kiezen voor een luchtige tone of voice en
een eenvoudig verhaal om aan te sluiten bij de jonge doelgroep. We snappen dat de situatie thuis
vaak complexer is, of dat er sprake kan zijn van meervoudige handicaps. De spreekbeurt geeft uw
kind de kans om hierover te vertellen.
Testbox
Bij het lespakket hoort een testbox. Deze gratis box bestel je via de site. De levertijd is ongeveer een
week.
Heeft u zelf een kind met een handicap? En merkt u dat meedoen soms lastig is? Of dat broers of
zussen het moeilijk vinden? We denken graag met u mee! [logo DK] www.ditkoningskind.nl

