
Wielen, aanbod voor scholen, 2023 

 
 
 
Wielen, een luisterverhaal met plaatjes 
 

Speciaal aanbod voor Haagse basisscholen #inclusiefonderwijs 
 
 

Met het programma “Hoe ga je met mij om” geeft 
Voorall voorlichting aan Haagse basisscholieren van 

groep 7 en 8. Er is nu een aanvullend aanbod voor 
kinderen van groep 4: Wielen.  

Wielen is een luisterverhaal met plaatjes (duur: 
ongeveer 7 minuten). Op een luchtige en speelse 
manier komt het hebben van een handicap aan 

bod. Bij Wielen hoort een lesbrief én kan een 
(gratis) workshop worden aangevraagd voor in de 
klas. Vanaf 7 februari aanstaande (in De Week van 

Inclusief Onderwijs) zijn de link naar Wielen en de 
lesbrief te vinden via www.hoegajijmetmijom.nl en 

https://www.voorall.nl/activiteiten.  

Wielen in de Klas: boek nu deze speciale (gratis) workshop! Met Wielen in de Klas komt de 
bedenker van het project, Carmen van Haren*, samen met iemand met een handicap, een 

workshop geven in de klas. Wielen in de Klas duurt ongeveer 50 à 60 minuten (in overleg). 
We maken kennis met elkaar, we luisteren naar het verhaal en daarna gaan we samen, op 

een creatieve manier, in gesprek met elkaar. Er hoort ook een speciaal lied bij, Carmen 
neemt haar ukelele mee. Wielen in de Klas is een licht, speels én impactvol moment om 
samen stil te staan bij het hebben van wel of geen handicap.  

*Carmen geeft muziekles aan kinderen met en zonder een beperking en heeft Wielen 
ingesproken. 

Meteen Wielen in de Klas boeken: info@muziekenspelatelier.nl  

Wielen vertelt over een tweeling, Teun en Gijs, die samen opgroeit, waarbij de één een 
handicap heeft en ander niet. Ze hebben telkens een ander vervoermiddel (step, fiets, 

rolstoel) en zijn altijd weer benieuwd wie het snelste kan.  

Wielen nodigt uit tot een dialoog met de kinderen. Over wat een handicap is, hoe het is om 
een handicap te hebben, hoe het is om een broer of zus te hebben met een handicap en tot 

slot de verschillen en overeenkomsten tussen kinderen met en zonder handicap.  

Wil je Wielen in de Klas en/of heb je er een vraag over?  

Kom heel eenvoudig in contact via info@muziekenspelatelier.nl of 06 46271673.  
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