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THEMA 1
GOED BEGONNEN IS HALF
GEWONNEN
Aan het begin van het schooljaar ga je kennismakenmet elkaar. Het is fijn om te weten bij wie je in de
klas zit. Ook ga je afspraken maken, zodat iedereen zich prettig voelt in de klas.

Les 1 - Aangenaam kennis te maken
In les 1 kom je van alles over elkaar te weten.

Les 2 - Een leuke klas!
In les 2 bepaal jij samenmet je klasgenoten hoe je dit schooljaar met elkaar wilt omgaan. Je maakt
daarvoor afspraken.

Les 3 - Vriendschap
In les 3 gaat het over vriendschap.



LES 1
AANGENAAM KENNIS TE MAKEN

Om goedmet elkaar om te kunnen gaan, is het belangrijk dat je dingen van elkaar weet.
Maak zinnen over jezelf. Zo bereid jij je alvast voor op het kennismaken.

Opdracht 1 Aangenaam kennis te maken
a. Mijn naam is:

b. Ik woon in

c. Mijn verjaardag is op

d. Ik ben geboren te

e. Ik eet graag

f. Mijn lievelingsmuziek is

g. Mijn hobby’s zijn
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LES 2
EEN LEUKE KLAS!

Afspraken makenmet elkaar in de klas hoort bij een goed begin van het schooljaar.

Het is belangrijk omvooral te kijkennaarwat jeprettig vindt. Dankun je straks samenafsprakenmaken.
Die afspraken zorgen ervoor dat iedereen zich lekker voelt in de klas.

Opdracht 1 Vervelend of leuk
Lees de zinnen van kopieerblad 3.
Plak dingen die je leuk vindt in de klas, bij de lachende smiley.
Plak dingen die je vervelend vindt in de klas, bij de huilende smiley.
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Opdracht 2 Afspraken maken
Waarover wil jij graag afspraken makenmet je klasgenoten, zodat iedereen zich fijn voelt in de klas?
Om je te helpen met het bedenken van afspraken, staat hieronder een aantal vragen.

Vragen die kunnen helpen bij het bedenken van goede afspraken:
a. Wat wil je graag dat er gebeurt in de klas?
b. Wat is er nodig om iedereen met plezier naar school te laten gaan?
c. Hoe zorg je ervoor dat iedereen zijn mening kan vertellen?
d. Hoe zorg je ervoor dat iedereen plezier heeft in de klas?
e. Wat betekent respect voor jou?
f. Hoe wil je dat klasgenoten met jou omgaan?
g. Voorlopige afspraken:

Afsprakenlijst voor onze klas.
Schrijf op een groot vel papier jullie voorstellen (voorlopige afspraken) zodat de hele klas kan zienwat
jullie belangrijk vinden!
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LES 3
VRIENDSCHAP

Er zijn veelwoordendie bij vriendschaphoren. Zoals gezelschap:met een vriendben je niet alleen.Ook
is het belangrijk dat je een vriend of vriendin kunt vertrouwen.
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Opdracht 1 Vriendschap is...
Bedenk zoveel mogelijk dingen die volgens jou bij een vriendschap horen.
Je mag woorden schrijven, tekeningenmaken of afbeeldingen uit een tijdschrift plakken.
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THEMA 2
HELDERE COMMUNICATIE
Aandacht hebben voor elkaar betekent dat je goednaar elkaar kunt luisteren. Dat geeft een fijn gevoel.

Les 1 - Luisteren met aandacht
Les 1 is een les over luisteren naar de omgeving. Je leert dat je kunt luisteren naar geluid en gesproken
taal. Om goed te leren luisteren is het nodig aandacht te hebben voor de omgeving. Verder gaat het
over het gebruik van emoticons en wat die voor jou en de ander betekenen.

Les 2 - Luisteren naar elkaar
Les 2 is een les over de verschillen tussen goed en slecht luisteren. Je oefent eerst met slecht luisteren
om zodoende de stap te maken naar goed luisteren.

Les 3 - Ik kan luisteren..!
Les 3 gaat in op feedback krijgen over luisteren. Je werkt aan een positieve luisterhouding.



LES 1
LUISTERENMET AANDACHT

Luisteren is meer dan alleen geluiden horen. Als je echt naar iemand luistert, zie je ook van alles.

Bij het roddelverhaal ga je kijken hoe er geluisterd wordt. Wat zie je allemaal? Wat valt je op? Er zijn
verschillende dingen waar je op kunt letten.

Opdracht 1 De roddel
Wat valt er op aan het gezicht? Wat valt er op aan het lichaam? Wat gebeurt met het verhaal? Vul je
antwoorden hieronder in.

Persoon 1

a. Gezicht
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