
Ik en de maatschappij

Vrije tijd



Colofon

Uitgeverij: Edu’Actief b.v.

0522-235235

info@edu-actief.nl

www.edu-actief.nl

Auteur: Mieke Lens

Inhoudelijke redactie: Ina Berlet

Eindredactie: Daphne Ariaens

Titel: Ik en de Maatschappij Vrije tijd

ISBN: 978 90 3722 231 9

Eerste druk/eerste oplage

Omslagfoto: Shutterstock

© Edu’Actief b.v. 2015

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave

worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige

andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond

van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen

aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave
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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over vrije tijd. Als je vrij bent, kun je van alles doen.
Je kunt iets doen voor jezelf of voor een ander.
Misschien heb jij hobby’s. Of ben je vrijwilliger.
Misschien weet je soms niet wat je moet doen met je vrije tijd.
In dit leer-werkboek maak je kennis met verschillende soorten vrijetijdsbesteding.
Je gaat:
• uitzoeken wat jij zelf leuk vindt om te doen in je vrije tijd
• ontdekken wat er te doen is bij jou in de omgeving
• uitzoeken hoe je lid kunt worden van de bibliotheek of een club
• een feestje of een uitstapje organiseren
• iets doen voor anderen, bijvoorbeeld geld inzamelen voor een goed doel
• vrijwilligerswerk zoeken.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken. Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?
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Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken kun je de StruX-kaarten gebruiken.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl
2. Klik op de knop deelnemer.
3. Klik op ‘Ik en de maatschappij’.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link van de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.

Beeldwoordenboek
In dit boek staan gekleurde woorden.
Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden.
Deze woorden kun je opzoeken in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.
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Hoofdstuk 1

Wat vind je leuk?
Dit hoofdstuk gaat over wat je leuk vindt om te doen.
Doe jij veel dingen in je vrije tijd?
Of weet jij vaak niet wat je moet doen in je vrije tijd?
In dit hoofdstuk ga je uitzoeken:
• wat jij en anderen leuk vinden om te doen
• welke soorten vrijetijdsbesteding er zijn
• welke dingen je binnen en buiten kunt doen.

Vrije tijd

Vrije tijd betekent dat je niets hoeft.
Ben je vrij? Dan heb je geen verplichtingen.
Je hoeft bijvoorbeeld niet naar school of naar je stage.
Je hebt tijd voor jezelf. Je kunt doen wat jij zelf leuk of belangrijk vindt.
Bijvoorbeeld: met vrienden naar de film gaan.
Of tijd besteden aan je hobby of helpen in het buurthuis.
Maar wanneer ben je nu echt vrij? En heb je geen verplichtingen?
Na schooltijd, in het weekeinde of in je vakantie?
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En wie bepaalt of jij vrij bent? Je school, je werk of je ouders?
Of bepaal jij dat zelf? Door te spijbelen bijvoorbeeld? Maar voel je je dan vrij?

Opdracht 1
Hoeveel uur vrije tijd had jij gisteren?

Wat deed jij gisteren in je vrije tijd?

Opdracht 2
Waaraan denk jij bij vrije tijd? Vul het woordweb in.

Opdracht 3
Wat doe jij graag? Kruis dat aan.
b met je handen werken
b bewegen
b buiten bezig zijn
b dingen oplossen
b iemand helpen
b met anderen iets doen
b alleen bezig zijn

b anders, namelijk 
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Opdracht 4
Wat vind jij leuk om te doen in je vrije tijd?
Schrijf 3 dingen op die je graag doet.

1.

2.

3.

Kijk naar de 3 dingen die je hebt opgeschreven.

Wat doe je het liefst? 

Wat kun jij het best? 

Je vrije tijd besteden

Je vrije tijd kun je op verschillende manieren besteden.
Je kunt dingen in je eentje doen of samen met anderen.
Je kunt iets voor jezelf doen of voor anderen.
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Wat kun je doen?
• met vrienden ergens afspreken
• thuis bezig zijn, alleen of samen met anderen
• een hobby, bijvoorbeeld tekenen of voetballen
• iets organiseren, bijvoorbeeld een feestje of een uitstapje
• iets doen voor anderen, bijvoorbeeld voor familie of bekenden

Je kunt bijvoorbeeld boodschappen doen of de auto wassen.
• iets doen voor anderen als vrijwilliger

Je doet dan iets voor anderen bij een organisatie, bijvoorbeeld helpen in een
verzorgingshuis.

Opdracht 5
De planten verzorgen van de buurman. Doe je dat als vrijwilliger? ja/nee
Zingen in een bandje. Is dat een hobby? ja/nee
Wandelen met een bewoner van het verzorgingshuis. Doe je dat als vrijwilliger? ja/nee
De auto wassen van je vader. Is dat een hobby? ja/nee
Een familielid helpen met verhuizen. Is dat iets doen voor een ander? ja/nee

Opdracht 6
Welke dingen kun je in je eentje doen in je vrije tijd? Schrijf 2 dingen op.

1.

2.

Welke dingen kun je samen met anderen doen in je vrije tijd? Schrijf 2 dingen op.

1.

2.

Kruis aan wat jij graag doet.

b Ik doe graag iets alleen, want 

b Ik doe graag iets met anderen, want 
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Opdracht 7
Welke dingen kun je voor jezelf doen? Schrijf 2 dingen op.

1.

2.

Welke dingen kun je voor een ander doen? Schrijf 2 dingen op.

1.

2.

Kruis aan wat jij graag doet.

b Ik doe graag iets voor mezelf, want 

b Ik doe graag iets voor een ander, want 

Thuis of op een andere plek
Je kunt dingen bij jou thuis doen.
Bijvoorbeeld: een boek lezen, gamen of tijd met anderen doorbrengen.
Of een feestje organiseren.
Je kunt ook bij een ander afspreken. Of iets op een andere plek doen.
Bijvoorbeeld: je gaat naar de sportclub of naar de bioscoop.
Een andere plek kan buiten zijn. In de openlucht.
Bijvoorbeeld hardlopen in het park of voetballen op het voetbalveld.
Of een uitstapje organiseren.
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