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THEMA 1

GOED BEGONNEN IS HALF GEWONNEN
Een goed begin is het halve werk, wordt wel eens gezegd. We gaan het
schooljaar zo prettig mogelijk starten met elkaar. Samen gaan we kijken
wat we nodig hebben om er een mooi schooljaar van te maken.

Prettig kennis te makenLES 1
In les 1 vindt de eerste kennismaking plaats. Hier nemen we de tijd om aan
elkaar te wennen en meer over elkaar te weten te komen.

Hier staan we voor ...!LES 2
In les 2 gaan we een stap verder. We leren van elkaar wat we belangrijk
vinden. Zo kunnen we beter rekening houden met elkaar.

Ik deel, dus ik bestaLES 3
In les 3 kijken we naar hoe we met sociale media omgaan en welke rol onze
mobiele telefoon in ons leven speelt.
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Een nieuwe school, een nieuwe klas, een nieuw
avontuur. Wie zijn al die andere leerlingen?
Het is prettig om elkaar beter te leren kennen.
Dat kan bijvoorbeeld door de anderen allerlei
vragen te stellen. Wat wil je weten van die
anderen in je klas?

1. KAARTJE TREKKEN

ALGEMENE VRAGEN (GEEL KAARTJE)

Kies een aantal vragen uit die je wilt stellen.
Waar ben je geboren?Wanneer ben je jarig?

Wat is je lievelingskleur? Welk dier vind jij leuk?
Wat eet jij het liefst?Hoeveel tandenborstels staan er bij

jou thuis? Wat is je lievelingsvak?
Naar welke muziek luister je graag? Wat vind jij een leuk spel om te

spelen?Hoe kom je naar school?
Wat kijk jij graag op tv?Hoe ziet je huis eruit?

Wat is je favoriete kledingstuk? Wat is je lievelingsapp?

Bedenk zelf ook vragen (die je zelf ook wilt beantwoorden als ze aan jou worden gesteld).

Prettig kennis te maken

4
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PERSOONLIJKE VRAGEN (BLAUW KAARTJE)

Kies een aantal vragen uit die je wilt stellen.
Waar kun je niet vanaf blijven?Waar ben jij goed in?

Wat maakt je blij? Wat wil je aan jezelf veranderen?
Hoe kom je aan je naam?Waar ben je bang voor?

Waar heb je een hekel aan? Waar geef jij veel geld aan uit?
Waar krijg jij energie van?Wat maakt je verdrietig?

Wat vind je mooi aan jezelf? Hoe ziet jouw favoriete feest eruit?
Hoe kom jij tot rust?Wat wil je later worden?

Bedenk zelf ook vragen (die je zelf ook wilt beantwoorden als ze aan jou worden gesteld).

SPECIFIEKE VRAGEN (GROEN KAARTJE)

Kies een aantal vragen uit die je wilt stellen.
Wat is voor jou het beste moment
van de dag?

Waarom heb je voor deze school
gekozen?
Wat doe je graag op
zaterdagochtend?

Welke circusartiest zou je graag
willen zijn?
Met wie zou jij wel eens een dag
willen ruilen?

Hoe ziet je favoriete vakantie eruit?
Welke mensen ken je al op deze
school? Wat zou je doen met een miljoen?
Wat doe jij om gezond te blijven? Wat ga je missen van je vorige

school?Wat zou jij veranderen aan school,
als je directeur was? Hoe laat jij andere mensen lachen?
Met welke bekendheid wil je een
drankje drinken?

Welk verhaal vertelt jouw familie
altijd over je?

5
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Bedenk zelf ook vragen (die je zelf ook wilt beantwoorden als ze aan jou worden gesteld).

THEMA 1 GOED BEGONNEN IS HALF GEWONNEN
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Wanneer is het moeilijk om ‘het juiste’ te
doen? Je weet vaak wat je zou moeten doen,
maar soms valt dat niet mee. Dan word je
uitgedaagd. Je komt voor een dilemma te
staan. Kijk hierna naar de verschillende
situaties en kruis aan wat voor jou herkenbaar
is. Wat vind jij wel eens lastig om te doen?

1. DE UITDAGING

Wat vind jij wel eens lastig om te doen?
Aardig zijn: nadat een klasgenoot stom heeft gedaan tegen je.
Eerlijk zijn: als je weet dat je daarna toch wordt gestraft.
Verantwoordelijk zijn: als je even geen zin hebt om volwassen te doen.
Gezond eten: een keertje snacken is toch niet erg?
Trouw zijn aan je vriend(in): iets persoonlijks over je vriendin doorvertellen aan iemand
anders.
Discipline hebben om op tijd naar bed te gaan: lekker chatten, gamen of appen is veel leuker
toch?
Voor iemand opkomen die het moeilijk heeft: die heeft het altijd moeilijk, deze keer lost ie
het maar zelf op.
Echt zijn: het geeft toch niet dat ik me anders voordoe op internet?
Betrouwbaar zijn: een afspraak afzeggen omdat je liever met iemand anders iets leuks gaat
doen.
Gehoorzaam zijn: een keer iets doen wat niet mag is toch leuk?
Sportief en fit zijn: tv-kijken is leuker dan rennen, dat weet iedereen toch?
Contact onderhouden met familie: ik ga liever met vrienden op pad.
Onderdeel uitmaken van een team: een keer afzeggen kan wel, ze redden zich ook wel zonder
mij!

Hier staan we voor ...!

LES 2
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Welke andere situaties kun je nog meer bedenken?

2. IN DUO’S AAN DE PRAAT

Kijk nu in tweetallen welke situaties jullie allebei lastig vinden. Bespreek met elkaar wat je
er lastig aan vindt.
Welke verschillen zijn er?
Wat maakt dat je de ene situatie moeilijker vindt dan de andere? Denken jullie daar allebei
hetzelfde over?

THEMA 1 GOED BEGONNEN IS HALF GEWONNEN
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Bijna iedereen heeft wel een mobiele telefoon
tegenwoordig. Je kunt je telefoon voor heel
veel verschillende dingen gebruiken. Waar
gebruik jij je telefoon allemaal voor? En hoe
vaak per dag doe je dat?

1. ME AND MY PHONE

Hierna vind je een lijst met dingen die je met je smartphone kunt doen. Wat doe jij er allemaal
mee? Vul zo eerlijk mogelijk in hoe vaak en waarvoor jij je smartphone gebruikt.

... x per week... x per dagHoe vaak gebruik jij je smartphone voor:

Berichtjes sturen

Muziek luisteren

Het weer bekijken

Rekenen

Filmpjes kijken

Informatie opzoeken

Agenda gebruiken

Spelletjes spelen

Foto’s maken

Wekker zetten

Chatten

Foto’s delen

Klokkijken

Rooster en cijfers inzien

Bellen

Filmpjes maken

Ik deel, dus ik besta

LES 3
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... x per week... x per dagHoe vaak gebruik jij je smartphone voor:

Notities maken

Tv-kijken

E-mailen

Grappige foto’s bekijken

Filmpjes delen

Sport-apps gebruiken

Presentaties maken

Bespreek vervolgens in groepen van vier de vragen hierna:
• Wat valt op?
• Waar gebruik jij je smartphone het meest voor?
• Waar zie je de grootste verschillen?
• Hoe reageer jij als je batterij leeg is en je hem niet kunt opladen?
• Hoeveel tijd denk je dat je totaal per dag op je smartphone bezig bent?
• Wat zou je eventueel kunnen missen?
• Wat zou je absoluut niet kunnen missen en waarom niet?

Welke afspraken over het gebruik van de smartphone zou jij later met jouw kind maken, als jij vader
of moeder zou zijn?

THEMA 1 GOED BEGONNEN IS HALF GEWONNEN
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Les 1 Prettig kennis te maken

Les 2 Hier staan we voor ...!

Les 3 Ik deel, dus ik besta
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NOTITIES
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THEMA 2

HELDERE COMMUNICATIE
Heldere communicatie betekent moeite doen om de ander te begrijpen en
zelf begrepen te worden. Dit lijkt makkelijker dan het is. Het begint bij
aandacht hebben voor elkaar. En vooral ook nieuwsgierig blijven: wat wil
de ander nou écht zeggen? Hiermee gaan we aan de slag.

Ik hoor jeLES 1
Les 1 gaat over de kunst van echt luisteren naar elkaar, luisteren met
aandacht voor de ander.

DigitaalLES 2
In les 2 kijken we hoe je prettig met elkaar kunt omgaan op sociale media.

Luid en duidelijkLES 3
Les 3 is een les over stapsgewijs feedback geven en ontvangen.

13
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Luisteren doe je in verschillende situaties.
Soms is het heel makkelijk om naar iemand te
luisteren, soms ook niet. Wat als iemand iets
tegen je zegt wat je niet leuk vindt om te
horen? Luister je dan nog wel echt? Of kun jij
je aandacht er moelijk bij houden, omdat je
wordt afgeleid? Luisteren kan een uitdaging
zijn.

1. LUISTEREN: MOEILIJK OF MAKKELIJK?

Hierna staan tien situaties beschreven. Bedenk per situatie wat je ervan vindt. Denk bij elke
situatie goed na: is het in dit geval moeilijk of makkelijk om te luisteren? Omcirkel het
antwoord wat op jou van toepassing is. Wees zo eerlijk mogelijk. Schrijf ook op wat je er
moeilijk of makkelijk aan vindt.

1. Een vriend wil je graag een geheim vertellen. Moeilijk/Makkelijk

2. Een leraar legt je iets uit, wat je nog niet begrijpt. Moeilijk/Makkelijk

3. Tijdens een gesprek met je jongere broer, ontvang je een bericht op je telefoon. Moeilijk/Makkelijk

4. Een vriend vertelt je iets, wat je allang weet. Moeilijk/Makkelijk

Ik hoor je

14
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5. Op een druk schoolplein, vertelt een vriend jou iets heel persoonlijks. Moeilijk/Makkelijk

6. Tijdens een discussie over schoolregels, wil je heel graag je mening uiten. Iemand anders is nog
aan het woord. Moeilijk/Makkelijk

7. Je hebt net dik verloren met voetbal. De coach wil bij het verlaten van het veld nog iets tegen
je zeggen. Moeilijk/Makkelijk

8. Je moeder heeft kritiek op je kleren, vlak voordat je naar school gaat. Moeilijk/Makkelijk

9. Een verdrietige vriendin wil je graag spreken, maar je bent al laat voor een afspraak ergens
anders. Moeilijk/Makkelijk

10. Je vriend vertelt uitgebreid over zijn weekend. Hij heeft van alles meegemaakt. Moeilijk/Makkelijk

15
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