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Kerndoel 13 – Familie en samenlevingsstructuren  

Omschrijving leerlijn 

De leerling kent enkele hoofdzaken van bestuur en de verschillende bestuursvormen. 

 

Leerdoel van de opdracht 

Het kind weet dat er diverse familiestructuren bestaan. 

 

Opdracht: Stamboom maken 

Optie 1: 

 Zij kunnen de stamboom eerst invullen met 

hun gezinsleden (ouders, broertjes en/of zusjes 

en zichzelf). 

 Daarna kunnen de kinderen hun eigen stamboom zelf versieren. Vraag hen hiervoor bladeren 

en takken mee te nemen vanuit huis. 

 

Optie 2: 

 Na het maken van hun stamboom kunnen de kinderen met verf, potloden, stiften, gekleurd 

papier of stukjes stof versieren en hun eigen unieke boom ervan maken. 

 

Optioneel: Je kunt de opdracht hierboven ook iets moeilijker maken. Dan maken zij een stamboom 

met de hele familie, beginnend bij de overgroot opa’s en oma’s. Dan begint de stamboom met 

overgroot opa en oma, opa en oma, vader en moeder, broers en/of zussen en zichzelf. 

Om het nog ietsje moeilijker te maken kun je ze de achternamen erbij laten zetten, een 

geslachtstekentje een kruisje bij overlijden of hun huisdieren. 

               
Geslachtstekens Kruis bij overlijden Huisdier (pet) 

 

Combinatie met andere vakken 

Doormiddel van deze opdracht combineer je een deel van kerndoel 13 (Familie en 

samenlevingsstructuren) met het creatieve vak handvaardigheid. Op deze manier leren de kinderen 

op een leuke, creatieve en speelse manier. 

Let op: alles is goed! Laat de kinderen hun fantasie gebruiken, het hoeft absoluut geen standaard 

boom te worden! 

P 
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Vaardigheden 

Tijdens de opdrachten werken kinderen aan de volgende vaardigheden: 

Sociale- emotionele ontwikkeling Bewust worden van verschillen tussen mensen 

Denkontwikkeling  

Taalontwikkeling  

Spelontwikkeling  

Creatieve ontwikkeling De kinderen zijn hier op een leuke en creatieve manier bezig 

met het op papier brengen van hun familie. 

 

Benodigdheden: 

Optie 1    Optie 2 

 A4-papier  A4-papier 

 Verf  Verf 

 Stiften  Stiften 

 Scharen  Scharen 

 Lijm  Lijm 

 Potloden  Potloden 

 Takjes/blaadjes  

 

Stappenplan 

1. Laat de kinderen van thuis bladeren en takjes meenemen (neem als docent ook wat mee 

voor als kinderen het zijn vergeten of niet hebben). 

a. Voor optie 2 hoeft kun je stap 1 achterwegen laten. 

2. Ga eerst met de kinderen in gesprek. Zoek een aantal voorbeelden van stambomen op 

internet op en laat deze zien op het digibord of print de afbeeldingen uit. 

3. Dan gaan kinderen eerst hun stamboom maken. Ze beginnen onderaan bij zichzelf en gaan zo 

naar boven tot en met opa en oma. 

4. Wanneer ze ieder familielid hebben opgeschreven in rangorde kan het versieren beginnen. 

a. Optie 1 met de meegebrachte bladeren en takjes. 

b. Optie 2 met stiften/potloden/verf/stof. 

 

De kinderen mogen hun stamboom maken zoals zij zelf willen.  


