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Bij wie hoor ik? 
Tijdsduur:  15 – 20 minuten
Doel:  De kinderen ontdekken welke uiterlijke en persoonskenmerken ze herkennen bij hun   
  vader, moeder, zus, broer, andere familieleden of vrienden.
Nodig:  printblad bijlage 1 gekopieerd op stevig papier (zie bijlage), splitpennen, stiften / kleurpotloden
Werkvorm:  sociaal-emotioneel en techniek 

Deel de printbladen met de liedtekst uit. Neem samen met 
de kinderen de liedtekst door. Vraag aan de kinderen wat dit 
lied te maken heeft met Remi. Remi heeft geen eigen huis; hij 
zwerft rond. Beluister daarna het eerste couplet en het refrein 
van de karaoke versie van ‘Een eigen huis’ op het digibord. 
Laat de kinderen de eerste keer alleen luisteren. Bij de tweede 
keer kunnen de kinderen het refrein meezingen. Zeg dat de 
kinderen nu in tweetallen een eigen versie van het refrein gaan 
maken. Doe het zo:

 Zin 1 blijft hetzelfde
 Op zin 2 en 3 bedenken de kinderen een eigen tekst. 
 Deze twee zinnen moeten op elkaar rijmen
 Zin 4 blijft hetzelfde
 Op zin 5 bedenken de kinderen een eigen tekst
 Het aantal woorden per zin moet hetzelfde blijven

1. Een eigen huis
2. Een plek onder de zon 
3. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon
4. Toch wou ik dat ik net iets vaker
5. Iets vaker simpelweg gelukkig was

Tijdens het schrijven van het eigen refrein kan de muziek op 
het digibord aan; de kinderen horen dan de melodie.
Kinderen die dat willen kunnen hun refrein zingen voor de klas.

Na aflevering 5 Zerbino en aflevering 6 Een verdronken engel

Remi heeft op jonge leeftijd al dierbare mensen en dieren ver-
loren in zijn leven. Vertel de kinderen over een dierbaar iemand 
die jij zelf mist omdat hij of zij overleden is (bijvoorbeeld een 
opa, oma, moeder, vader, vriend(in) of dier). Vraag daarna aan 
de kinderen of zij ook iemand missen. Het kan zijn dat dit emo-
ties oproept bij de kinderen. Het mag zo zijn. Zeg de kinderen 
dat iemand missen bij het leven hoort en dat jullie, samen als 
klas, een sterrenhemel voor deze dierbaren gaan maken, zodat 
ze er toch bij zijn. Laat de kinderen een mooie ster maken. Ze 
mogen zelf weten hoe ze de ster er uit laten zien. Zorg voor 
genoeg materialen waarmee ze de ster kunnen versieren. Op 
de ster schrijven, knippen / plakken de kinderen de naam van 
hun gemiste dierbare.

Bekijk daarna samen alle sterren en laat de kinderen (als ze  
dat willen) vertellen voor wie ze een ster hebben gemaakt.

Tip: Maak een echte sterrenhemel in de klas. Plak zwart  
(crèpe) papier op de muur of op het plafond en laat iedereen  
zijn of haar ster daar ophangen.

Na aflevering 1 Een gewone jongen en aflevering 2 Een bus met beesten

Een eigen huis!
Tijdsduur:  15 minuten
Doel:  De kinderen leren het refrein van het lied: “Een eigen huis” ( René Froger) en bedenken een eigen   
  variatie op dit refrein.
Nodig:  printblad bijlage 2 met liedtekst en digischerm met daarop de karaoke versie van het nummer  
  ‘Een eigen huis’ van René Froger: vpro.nl/eigenhuis  
  pen en papier
Werkvorm:  muziek

Sterrenhemel
Tijdsduur:  15 – 20 minuten
Doel:  De kinderen realiseren zich dat dierbaren (mensen, dieren) uit hun leven kunnen verdwijnen.  
  En dat je deze dierbaren kunt ‘eren’ door iets voor ze te maken.
Nodig:  allerlei soorten papier en karton, lijm, glitters, stiften, etc.
Werkvorm:  sociaal-emotioneel en beeldende vorming

Uitzendingen
Vanaf dinsdag 6 december is de serie Alleen op de wereld 
dagelijks te zien om 18:00 uur op NPO Zapp. Elke aflevering 
duurt tien minuten. De afleveringen zijn terug te zien op 
zapp.nl/alleenopdewereld. Dit maakt het mogelijk om de 
serie samen terug te kijken op het digitaal schoolbord in de klas. 

Na aflevering 3 De Vitalisschool en aflevering 4 Alles kwijt

Alleen op de wereld
Alle kinderen hebben wel wat. De een is doof, de ander schrijft 
links en weer een ander heeft ADHD. En Remi? Remi is een  
vondeling. De klassieker Alleen op de wereld van Hector Malot 
(1878) is door Lemming Film in co-productie met de VPRO  
bewerkt tot een hedendaagse jeugdserie over Remi in Nederland. 
Bij deze serie hoort dit lespakket met tien verschillende  
opdrachten die aansluiten bij de afleveringen en gemaakt kunnen 
worden in de klas.

Het verhaal
Remi is een vondeling, maar verder is hij een heel gewone jongen 
die een heel gewoon leven leidt samen met Betty Barbarin, de 
moeder die hem gevonden heeft. Op zijn elfde verjaardag stopt  
er een grote vrachtwagen voor hun huis en komt Betty’s man na 
jaren weer thuis. Jerome vindt het teveel, twee mannen in één 
huis. Hij neemt Remi mee in de vrachtwagen en laat hem achter 
bij een benzinestation. Daar wordt Remi voor de tweede keer in 
zijn leven gevonden. Hij gaat mee met Vitalis en zijn dieren, in hun 
oude bus. Dat is het begin van een avontuurlijke reis vol plezier  
en ontroering, waarin Remi vrienden maakt en vrienden verliest. 
En ondanks alle grote tegenslagen eindelijk zijn echte geluk vindt. 

Rolverdeling
De hoofdrol van Remi wordt gespeeld door Julian Ras. 
Hij is bekend van de films Dummie de Mummie en Bouwdorp.  
Verder bestaat de cast uit onder andere Ricky Koole, Bert Luppes, 
Georgina Verbaan en Frederik Brom.

Opdrachten
Aan elke twee afleveringen is een opdracht gekoppeld. De tijds-
duur van elke opdracht ligt tussen de 10 en 20 minuten en kan 
direct na het zien van de aflevering gedaan worden of naar eigen 
inzicht op een later moment. Sommige opdrachten zijn klassikaal, 
andere kunnen individueel of in tweetallen worden gedaan. Binnen 
de opdrachten komen verschillende werkvormen aan bod, zoals 
taal, drama, beeldende vorming en muziek. 

Poster
Bij dit lespakket hoort een educatieve 
poster. Deze poster is tweezijdig bedrukt. 
Op zijde 1 vind je de programma poster.
Op zijde 2 zie je delen van een landkaart. 
Daarop staat een rode weg. Voor iedere 
aflevering is een stuk op de poster ‘leeg’ 
gelaten. Met straatnaambordjes worden 
de afleveringen aangegeven. Na iedere 
aflevering krijgen twee leerlingen de 
opdracht de ‘highlights’ uit de aflevering te 
tekenen, knippen, plakken en dus op eigen 
wijze vorm te geven. Aan het einde van de serie kan een foto 
van de door de klas gemaakte filmposter worden gemaild naar: 
jeugd@vpro.nl o.v.v landkaart.

Benodigdheden
Voor een aantal opdrachten zijn materialen nodig. Neem daarom 
van tevoren de beschrijving van de opdracht door en zorg dat de 
benodigdheden klaarliggen.

Remi vraagt zich af op wie hij nou lijkt. Vraag aan de kinderen 
of zij op hun ouders lijken. Wat is hetzelfde? En welke uiterlijke 
kenmerken en karaktereigenschappen van zichzelf herkennen 
ze bij hun ouder(s), opa’s, oma’s of eventuele broer(s), zus(sen) 
of vrienden? Praat erover met elkaar. 
Deel de printbladen uit. Vertel dat de kinderen een ‘Op wie lijk 
ik-draaischijf’ gaan maken. En dat ze daarna in tweetallen het 
spel ‘Op wie lijk ik?’ gaan spelen. Op de onderste schijf tekenen  
        de kinderen zes mensen op wie ze lijken. Dat mogen  
                   zowel familie als vrienden zijn. 

De kinderen mogen zelf kiezen of ze uiterlijke en/of persoons-
kenmerken schrijven of tekenen. Op de bovenste schijf zit een 
knipvorm. Deze knippen de kinderen uit. Door middel van een 
splitpen kunnen de onderste en de bovenste schijf aan elkaar 
vastgezet worden.
Vervolgens gaan de kinderen in tweetallen met hun draaischijf 
aan de slag. Ze draaien om de beurt aan hun draaischijf en  
zoomen in op de persoon die verschijnt. Ze vertellen elkaar  
daarbij in welk opzicht ze op deze persoon lijken.



Vraag aan de kinderen of ze iemand in hun omgeving hebben 
voor wie ze graag een wens zouden willen maken. Als ze nie-
mand kunnen bedenken, mag dat ook iemand uit de serie zijn.
Deel de gekleurde vellen papier uit. Vertel de kinderen dat er in 
het filmpje wordt uitgelegd hoe ze een bootje kunnen vouwen 
en dat ze dus mee vouwen. Vouw zelf mee als voorbeeld.
Als de bootjes gevouwen zijn, kunnen de kinderen deze 
versieren. Hun wens schrijven ze op de zijkant van de boot (bij 
wijze van naam) of op een klein papiertje en stoppen deze in 
de boot.

Het is leuk om ze tot kerst een plekje in de klas te geven en on-
der de bootjes een ledlampje te leggen. Dit geeft een sfeervol 
effect in de klas. Daarna kunnen ze hun bootje geven aan de 
persoon voor wie die bedoeld is.

Instructievideo papieren bootje vouwen: 
www.youtube.com/watch?v=6IGLytQmdjM 
titel filmpje: folding paper boats 

Na aflevering 9 Een lied voor Appie en aflevering 10 IJskoud

Kinderen brengen een ode aan hun lievelingsdier door middel 
van een Haiku. Vraag aan de kinderen of ze weten wat een 
ode betekent? Een ode is een gedicht of lied dat je maakt voor 
iemand die je heel belangrijk vindt.

De haiku, ontstaan in Japan, is een kort, niet-rijmend gedicht. 
Een haiku wordt geschreven over een onderwerp uit de natuur. 
Een haiku bestaat vaak uit drie regels:
De eerste regel heeft 5 lettergrepen;
De tweede regel heeft 7 lettergrepen;
De derde regel heeft 5 lettergrepen.
Schrijf dit schema ter ondersteuning op het digibord.

Lees de Haiku van de bekende haiku-meester Matsuo Basho 
voor:
Oh, oude vijver,
een kikker springt van de kant,
geluid van water.
Matsuo Basho 1644 – 1694

Laat de kinderen een haiku over hun huis- of lievelingsdier 
schrijven. Kunnen ze in de haiku vertellen wat ze het fijnst aan 
dit dier vinden? Laat de kinderen de naam van het dier boven 
het gedicht zetten. Wie wil kan zijn of haar haik voorlezen? 
Geef ze daarna een mooi plekje in de klas of in de kerstboom.

Na aflevering 11 Op stelten en aflevering 12 Kadetten en krentenbollen

Samen met de krakers doet Remi een circusact op stelten. 
Maak tweetallen en geef de kinderen de opdracht om ook 
een circusact te bedenken, die ze met z’n tweeën kunnen 
uitbeelden. Daarbij mogen ze geen attributen gebruiken en 
niet met elkaar praten. Laat alle kinderen daarna in een halve 
cirkel zitten en zorg dat er voldoende ruimte is om de acts te 
presenteren. Het eerste tweetal mag naar voren komen en de 
act uitbeelden. Kinderen die denken te weten welke act het 
is, mogen gaan staan en meedoen. Vraag de kinderen daarna 
welke act ze hebben gezien.  

Zet een afbeelding van het handalfabet klaar op het digibord. 
Laat de kinderen de handgebaren in tweetallen oefenen. 
Doe daarna een gebaar voor in de klas en vraag de kinderen welke letter het is. 
Daarna bedenken de kinderen in tweetallen een woord en proberen deze in 
letters te gebaren. Deze presenteren de kinderen aan de klas. 
Kunnen de anderen zien wat er ‘gezegd’ wordt?

Na aflevering 15 De show en aflevering 16 Echte ouders

Remi heeft zijn vriend Mattia gered uit het vuur. Een dappere 
heldendaad! Een heldendaad in het klein is een vriendendienst. 
En ook dat is heel veel waard. Vraag de kinderen of zij weleens 
iets voor een ander hebben gedaan; iets waarmee die persoon 
echt was geholpen. Het hoeft niet groot te zijn, ook een klein 
gebaar kan al een vriendendienst zijn. Soms is dat best span-
nend. Voor een vriendendienst moet je ook een beetje dapper 

zijn. Daarna beschrijven of tekenen de kinderen hun vrienden-
dienst. Laat de kinderen zelf kiezen hoe ze dit willen verwoor-
den of verbeelden. Het mag bijvoorbeeld een verhaal zijn, 
een gedicht, een tekening of een striptekening. Wanneer de 
kinderen klaar zijn kun je de resultaten bespreken en/of ophan-
gen in de klas. Vraag de kinderen hoe het voelde om te kunnen 
helpen en hoe het voelde toen je zelf een keer geholpen werd.

Na aflevering 17 Onverwacht bezoek en aflevering 18 Dolce, brave hond

Muziek maken speelt een grote rol in de serie Alleen op de 
wereld. Remi speelt graag op zijn trompet en ook samen wordt 
er muziek gemaakt. Dit gaan de kinderen nu ook doen. Geef 
ze eerst de opdracht om in de klas (of daarbuiten) op zoek te 
gaan naar iets waarmee ze muziek kunnen maken. Denk aan 
met een lepel tikken, over de rand van een lege fles blazen, 
met een rietje in een glas water borrelen, ritselen met papier 
of knippen met een schaar. De kinderen kunnen er ook voor 
kiezen om muziek te maken met hun lichaam, zoals knippen 
met de vingers, slaan op de borst of stampen met de voeten. 
Wanneer de kinderen iets hebben gevonden bedenken ze voor 
zichzelf een ritme. Een ritme is een regelmatige afwisseling van 
klanken, bijvoorbeeld stamp-klap-stamp-klap-klap.

Laat de kinderen daarna met hun ‘instrument’ in een kring 
zitten. Tel vier tellen vooraf en geef een teken dat het eerste 
kind mag beginnen met het spelen van zijn of haar ritme. Laat 
het kind daarnaast op jouw teken ‘meespelen’ met zijn of haar 
eigen ritme. Ga zo verder totdat het muziekstuk vol genoeg 

klinkt. Wanneer er te veel instrumenten meedoen kan het te 
chaotisch worden. Doe dit daarna opnieuw met de kinderen 
die nog niet aan de beurt zijn geweest. 

Muziek zonder noten
Tijdsduur:  10 – 15 minuten
Doel:  De kinderen bedenken een ritme en maken samen muziek met allerlei voorwerpen.
Werkvorm:  muziek
Nodig:  diverse materialen waarmee muziek kan worden gemaakt, zoals een lepel, rietjes, 
  lege flessen, papier en een schaar

Lief dier
Tijdsduur:  15 – 20 minuten
Doel:  De kinderen maken een Haiku voor hun huis- of lievelingsdier.
Nodig:  papier, schrijfmateriaal
Werkvorm:  taal en beeldend

Het rondreizend circus
Tijdsduur:  10 - 15 minuten
Doel:  De kinderen bedenken in tweetallen een circusact en beelden deze uit voor de groep.
Werkvorm:  drama

Dansen met je vingers
Tijdsduur:  15 minuten
Doel:  De kinderen leren een paar gebaren en bedenken in tweetallen een nieuw gebaar. 
Werkvorm:  drama
Nodig:  afbeelding van handalfabet op het digibord, zoekterm: handalfabet

Wensbootjes
Tijdsduur:  15 minuten
Doel:  De kinderen vouwen een wensbootje en schrijven daar een wens op voor iemand die  
  dat volgens hen nodig heeft.
Nodig:  verschillende kleuren A4 papier, stiften / pennen, van alles om de bootjes mee te versieren,  
  digischerm voor de instructievideo ‘papieren bootje vouwen’ en / of bijlage met daarop instructie 
  ‘papieren bootjes vouwen’, kleine papiertjes voor de wensen en eventueel waxine ledlampjes
Werkvorm:  beeldende vorming en sociaal-emotioneel

Een vriendendienst
Tijdsduur:  15 – 20 minuten
Doel:  De kinderen denken na over vriendschap en tekenen of beschrijven een vriendendienst.
Werkvorm:  schrijven/beeldend
Nodig:  schrijfpapier, tekenpapier, pennen, viltstiften en (kleur)potloden

Na aflevering 7 Een oom met een speedboot en aflevering 8 Matroos of muzikant Na aflevering 13 De taal van de liefde en aflevering 14 Een mazzelaar

remi



Door het bekijken van de serie Alleen op de wereld hebben de 
kinderen alle avonturen van Remi en zijn vrienden meebeleefd. 
Ze hebben gezien hoe Remi eindelijk zijn echte familie heeft 
gevonden. Misschien willen de kinderen iets vertellen aan Remi, 
hebben een wens voor hem of een boodschap. Of hebben ze een 
wens voor Mattia, Lize of het hondje Dolce of willen ze nog iets 
zeggen tegen Vitalis of het varkentje Appie? 
Laat de kinderen zelf een ansichtkaart maken of download een 
ansichtkaart template op zapp.nl/alleenopdewereld. Leg diverse 
materialen klaar, zoals stevig papier, viltstiften, kleurpotloden, 
krijt, gekleurd papier, scharen en lijm. Laat de kinderen hun kaart 
schrijven en versieren.  

Zorg eventueel ook voor enveloppen, want de kaarten mogen 
opgestuurd worden naar: VPRO, Antwoordnummer 346, 
1200 VB Hilversum (geen postzegel nodig)

 

Een eigen huis

Couplet 1 
Ik kan niet zeggen dat ik iets tekort kom
geen idee geen benul wat de smaak van honger is
als ik geen zin heb om te koken
dan loop ik even naar de markt voor een moot gebakken vis
als ik morgen geen zin heb om te werken
dan stel ik al het werk tot overmorgen uit
en als de kleuren van mijn huis me irriteren
dan vraag ik of de buurman het vandaag nog overspuit

Refrein
1. Een eigen huis
2. Een plek onder de zon
3. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon
4. Toch wou ik dat ik net iets vaker
5. Iets vaker simpelweg gelukkig was 

Bijlage 1

Bijlage 2 - Op wie lijk ik?

Een kaart voor Remi
Tijdsduur:  15 – 20 minuten
Doel:  De kinderen maken een kaart voor Remi of een van de andere personen of dieren uit  
  Alleen op de wereld.
Werkvorm:  taal en beeldend 
Nodig:  template of blanco ansichtkaarten, stevig papier, gekleurd papier, scharen, lijm, viltstiften,  
  pennen, (kleur)potloden en eventueel ook enveloppen

Op wie lijk ik?
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Na aflevering 19 De val en aflevering 20 Gevonden


