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THEMA 1
Les 1 - Daar zijn we weer!

In de eerste les maken jullie kennis met de nieuwe leerlingen in de klas en leer je je klasgenoten van het vorige
schooljaar nog beter kennen.

Les 2 - #Respect

In les 2 zoomen we in op het woord 'respect'. En maken we afspraken over hoe we op een respectvolle manier
met elkaar om kunnen gaan in de klas.

Les 3 - Met open blik

In les 3 nemen we onze vooroordelen onder de loep. Door open en eerlijk te zijn over onszelf en nieuwsgierig te
zijn naar de anderen, kunnen we beter rekening met elkaar houden.

GOED BEGONNEN IS HALF GEWONNEN
Daar zijn we weer! Oude bekenden en nieuwe gezichten, samen in een klas.
We nemen de tijd om meer over elkaar te weten te komen. We checken onze
eerste indrukken en nemen onze vooroordelen onder de loep. Samen nemen
we verantwoordelijkheid voor een respectvolle omgang met elkaar. Zo kan
het voor iedereen weer een goed jaar worden.

Daar zijn we weer!LES 1
In de eerste les maken jullie kennis met de nieuwe leerlingen in de klas en
leer je je klasgenoten van het vorige schooljaar nog beter kennen.

#RespectLES 2
In les 2 zoomen we in op het woord 'respect'. En maken we afspraken over
hoe we op een respectvolle manier met elkaar om kunnen gaan in de klas.

Met open blikLES 3
In les 3 nemen we onze vooroordelen onder de loep. Door open en eerlijk
te zijn over onszelf en nieuwsgierig te zijn naar de anderen, kunnen we beter
rekening met elkaar houden.
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Daar zijn we weer! De vakantie is voorbij en
school begint weer. Sommige leerlingen ken
je van vorig jaar. Anderen zijn nieuw voor je.
Om meer over elkaar te weten te komen, gaan
jullie elkaar interviewen. Door open te zijn en
elkaars vragen te beantwoorden, leer je elkaar
beter kennen.

1. WAARDEREND INTERVIEW

Stel de ander de volgende vragen en schrijf de reacties kort op in je werkboek. Ben je binnen
de tijd klaar? Bedenk dan zelf nog een vraag. Wat wil je verder graag van de ander weten?

INTERVIEW MET ...

1. Wat was een topmoment uit jouw zomervakantie?

2. Wat is iets positiefs wat jij onlangs voor een ander gedaan hebt?

Daar zijn we weer!

4

LES 1



3. Wat vind jij prettig in de omgang met klasgenoten?

4. Wat waardeer jij aan een goede vriend of vriendin?

5. Wie is belangrijk voor jou binnen je familie en waarom?

6. Wat waardeer jij aan een goede docent?

7. Hoe ziet jouw ideale dag eruit?

8. Wie is een voorbeeldfiguur voor jou en leg uit waarom?

9. Welke drie wensen heb jij voor deze klas voor het komende schooljaar?

10. Wat wil jij verder graag van de ander weten? Bedenk zelf nog een laatste vraag!
Mijn vraag:
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Respect is een woord dat je vaak hoort. Je kunt
respect hebben of tonen. Je kunt respect
krijgen of verdienen. In de klas willen we
graag respectvol met elkaar omgaan. Maar
wat is respect eigenlijk precies? Voor wie heb
je respect en hoe ziet respect eruit?

1. RESPECT ONDER DE LOEP

Hierna staan enkele vragen rondom het begrip 'respect'. Geef zo eerlijk mogelijk antwoord
op deze vragen. Straks gaan jullie in kleine groepen hierover in gesprek. Jij bepaalt zelf
welke antwoorden je wel of niet wilt delen met je groepsleden.

1. Respect: wat is dat volgens jou?

2. Voor wie heb jij écht respect? Leg uit waarom.

#Respect
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3. Hoe laat jij merken dat je respect voor iemand hebt? Wat doe je dan wel of juist niet?

4. Wat is het effect van respect tonen?

5. Waaraan merk jij dat iemand respect heeft voor jou?

6. Waardoor kun je respect verdienen? Of verliezen?

7. Op welke manier toon jij respect voor jezelf?

8. Hoe respectvol ben jij in reacties op sociale media?

9. Hoe toon jij respect voor je omgeving (lokaal, gebouw, eigen of andermans spullen)?

10. Op welke manier houd jij rekening met de natuur en het milieu?

7

THEMA 1 GOED BEGONNEN IS HALF GEWONNEN



Het antwoord op vraag 1 delen jullie straks met elkaar. Kies zelf nog drie antwoorden die je met je
groepje wilt delen.

antwoord op vraag 6antwoord op vraag 1
antwoord op vraag 2 antwoord op vraag 7

antwoord op vraag 8antwoord op vraag 3
antwoord op vraag 4 antwoord op vraag 9

antwoord op vraag 10antwoord op vraag 5

2. IN GESPREK OVER RESPECT

1. Deel in de groep wat jullie verstaan onder het woord respect en kom samen tot een definitie.
2. Deel jullie antwoorden op drie zelfgekozen vragen.
3. Bedenk met elkaar drie woorden of korte zinnen die volgens jullie belangrijk zijn als het

gaat over respect.

Onze definitie van respect:

Drie woorden of korte zinnen over respect:

THEMA 1 GOED BEGONNEN IS HALF GEWONNEN
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