
Werkblad 

‘Op het eerste gezicht’ 

Knip onderstaande situaties uit en geef elk groepje een situatieschets. 

 

 

Situatie 1 

Marieke is geboren met schisis, ook wel een hazenlip genoemd. Mariekes neus en lippen zien er anders uit 

dan bij andere mensen. Haar neus is erg plat en haar bovenlip gaat omhoog onder haar neus. Ze vindt het 

vervelend als mensen naar haar staren of opmerkingen maken. Dit gebeurt best vaak. Gelukkig heeft 

Marieke één grote passie waarbij ze al haar zorgen kan vergeten. Ze houdt namelijk enorm van gitaarspelen. 

Ze heeft net les gehad, waarbij ze foutloos een moeilijk liedje speelde. Wat is ze trots op zichzelf! 

Nu loopt Marieke naar huis en komt een groep kinderen tegen... 

 

              

 

Situatie 2 

Sam heeft als klein kind een auto-ongeluk gehad. Daardoor is de linkerkant van zijn gezicht verbrand. Hij 

heeft al veel operaties achter de rug. De littekens zullen alleen nooit helemaal weggaan. Ondanks alles is 

Sam erg vrolijk. Hij houdt enorm van voetbal en zit in een leuk team. Sam kan helemaal zichzelf zijn. 

Vandaag heeft hij een uitwedstrijd bij een nieuwe club in een andere stad. Als ze op het veld staan, ziet Sam 

de jongens van de tegenpartij naar hem kijken... 

 

 

 

Situatie 3 

Sanne fietste op een dag naar school. Op een dijk kwam ze met haar fietsband in de berm terecht. Haar fiets 

gleed weg en Sanne viel op de grond. Daarbij viel ze met haar gezicht op de straat. Een automobilist reed 

haar naar het ziekenhuis, waar haar wang en neus gehecht moesten worden. De artsen hebben het zo mooi 

mogelijk proberen te maken. Toch zie je een groot litteken op haar wang en een deel van haar neus is weg. 

Soms is ze erg onzeker over haar uiterlijk en vindt ze de littekens heel vervelend.  

Vandaag gaat Sanne naar een feestje van een meisje uit de straat. Op het feest zijn veel andere kinderen die 

ze niet kent. Zodra ze de woonkamer binnenkomt, vallen de gesprekken stil. Ze kijken allemaal naar haar... 

 

 

 

Situatie 4 

Tim is 10 jaar oud. Vlak na zijn geboorte zagen zijn ouders een donkere vlek in zijn gezicht. De artsen legden 

uit dat dit een wijnvlek genoemd wordt. De huid in zijn gezicht is rood en een beetje paars. Het valt best wel 

op. Ondanks dat Tim het gewend is, valt het hemzelf nog steeds op als hij in de spiegel kijkt. 

Tim is een poosje geleden verhuisd en heeft vandaag de eerste schooldag op een nieuwe school. Hij ziet er 

een beetje tegenop. De juffrouw vraagt of Tim voor de klas komt staan om zich voor te stellen. Ineens kijken 

22 kinderen naar hem. Een jongen op de eerste rij maakt direct een opmerking... 

 

 


