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Aan de slag met sociale competentie!

Hoe bevordert u sociale competentie bij kinderen? 
■	 Door op de hele school aandacht aan sociale competentie te besteden. 
■	 Door de visie en het beleid van de school over het onderwijsdomein sociale competentie vast te 

stellen en daar keuzes in te maken. 
■	 Door de sociale competentie van leerlingen te volgen met behulp van een leerlingvolgsysteem, 

door regels op dit gebied op te stellen en door te werken aan leraarvaardigheden. 
■	 Door een schoolbrede aanpak in te voeren met de lesmethode Kinderen en… hun sociale talenten.

Het is de pedagogische taak van scholen gericht aandacht te besteden aan de sociale competentie 
van hun leerlingen. Zij willen hun leerlingen optimaal laten profiteren van het onderwijs, maar ze 
ook goed voorbereiden op vervolgonderwijs en hun deelname aan de maatschappij. 

sociale competentie is het vermogen om adequaat te handelen in sociale situaties. Daarmee maakt 
sociale competentie deel uit van burgerschap. Het gaat om een evenwicht tussen meedoen en 
meebepalen door je bijvoorbeeld te voegen naar anderen, maar ook door invloed uit te oefenen op 
je omgeving.
U kunt sociale competentie als vak geven met de methode Kinderen en … hun sociale talenten. Het 
doel van deze methode is om sociaal competent gedrag van de leerlingen te bevorderen, op een 
manier die herkenbaar is en vooral ook heel leuk om te doen.

inHOud prOefkatern

Wanneer is een kind sociaal competent? 2
De methode Kinderen en … hun sociale talenten 3
Leerlingvolgsysteem Sociale Competentie (SCOL)  4
De lessen van Kinderen en… hun sociale talenten 5
Voorbeeldlessen:

Groep 2, 2b Aardig doen, Wat een mooie tekening zeg! 7
Groep 4, 4a Een taak uitvoeren, Klopt het wel?  11
Groep 6, 6b Een keuze maken, Nou, wat kies je: ja of nee? 14
Groep 8, 8c Omgaan met ruzie, Wat gaat te ver?  17
(lessen van groep 1, 3, 5 en 7 staan op www.kwintessens.nl) 
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Om kinderen goed met elkaar te laten omgaan en om ook pesten te voorkomen willen we 
sociaal-emotionele ontwikkeling als ‘vak’ zien. We hebben dan ook standaard op ons rooster een 
half uur per week ingeruimd voor dit vakgebied. Ons realiserend dat sociaal-emotionele ontwik-
keling natuurlijk een continu proces is. Wij willen kinderen leren dat ze rekening houden met de 
eigen belangen en met de belangen van de ander. Daarnaast dat ze rekening houden met de 
normen en waarden die in de samenleving gelden. Om ze dit aan te leren hebben ze kennis 
nodig, vaardigheden en een juiste houding. Wij vinden de methode kinderen en hun sociale 
talenten een uitstekende methode om het bovenstaande te realiseren.
R.K. Basisschool De Wegwijzer, Losser
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Wanneer is een kind sociaal competent?

Sociaal competent, dat ben je niet zomaar. Kinderen worden niet sociaal 
competent geboren, dat moeten ze leren. Van u, thuis, maar ook op school. 
Wanneer is een kind eigenlijk sociaal competent? Hieronder geven we een 
aantal voorbeelden van sociaal competent gedrag aan de hand van de acht 
gedragscategorieën waarop de methode Kinderen en…hun sociale talenten is 
gebaseerd.  

de aCHt gedragsCategOrieËn

ERVARINGEN DELEN 

Kinderen vertellen elkaar, of u,  wat ze meemaken. Leuke verhalen, maar ook negatieve din-
gen. Bijvoorbeeld door een grapje met elkaar te maken, maar ook door het aan de juf (of aan 
u) te vertellen als er iets naars gebeurd is.

AARDIG DOEN

Kinderen zijn aardig voor elkaar. Bijvoorbeeld door een ander een keer te helpen, of door 
iemand een complimentje te geven. 

SAMEN SPELEN EN WERKEN

Kinderen doen dingen met elkaar. Ze overleggen met elkaar, maken afspraken of bedenken 
activiteiten om samen te doen. Bijvoorbeeld als ze vragen of ze mee mogen doen aan een 
spelletje, of als ze afspreken wat ze zullen gaan spelen.

EEN TAAK UITVOEREN

Kinderen kunnen zelfstandig een taak doen. Bijvoorbeeld de planten water geven of hun 
schoolwerk afmaken. Maar ook: doorzetten als het niet meteen goed gaat.

JEZELF PRESENTEREN

Kinderen maken contact met andere kinderen. Bijvoorbeeld door een praatje te maken met 
kinderen die ze niet kennen of door in de groep iets te vertellen.

EEN KEUZE MAKEN 

Kinderen kunnen zelf kiezen op grond van eigen overwegingen en kunnen de gevolgen van 
hun keuze overzien. Ze kunnen ook op een beslissing terugkomen.

OPKOMEN VOOR JEZELF

Kinderen zorgen goed voor zichzelf. Door er bijvoorbeeld iets van te zeggen als iemand voor-
dringt, of als iemand zich niet aan een afspraak houdt. 

OMGAAN MET RUZIE

Kinderen lossen zonder slaan een ruzie op. Bijvoorbeeld door eerst te luisteren naar wat de 
ander eigenlijk wil. Of door af en toe een beetje toe te geven.  

proefkatern / 2 Kinderen en… hun sociale talenten
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De methode Kinderen en…
hun sociale talenten

“Meester, wanneer gaan we weer dat leuke doen?”

Met de methode kunt u planmatig werken aan de sociale competentie van leerlingen van groep 1 
tot en met groep 8. Planmatig, want de lessen zijn heel gestructureerd opgezet en ze behandelen 
alle bouwstenen waaruit sociaal competent gedrag is opgebouwd. In de lessen komen alle aspecten 
van sociale competentie aan bod.
Elke les beslaat een periode van twee weken, waarin één doel centraal staat. In die twee weken 
besteedt u in de les, maar ook buiten de les, aandacht aan dat doel. Op deze manier worden de leer-
lingen uitgedaagd om in de praktijk toe te passen waarover ze in de les met elkaar hebben gesproken.

Er is voor iedere groep een eigen lesmap. In elke lesmap vindt u:

de praktisCHe Handleiding

De Praktische handleiding is te vinden in de map met lessen voor elke groep en is met name 
belangrijk voor de leraren. In de Praktische handleiding wordt uitgelegd hoe de lessen het beste 
gegeven kunnen worden. 

20 lessen met werk- en/Of kOpieerbladen

De lessen worden verderop in dit proefkatern verder toegelicht!

reminderkaarten

Bij iedere les hoort een zogenaamde reminderkaart. Deze reminderkaarten vindt u in iedere map. 
Op zo’n kaartje staat de categorie en het doel van de les, ondersteund door een plaatje. 

ZOrgkatern 

Het zorgkatern Kinderen en … hun sociale talenten voor zorgleerlingen is geschreven voor leraren 
die met zorgleerlingen werken.  Dit kunnen leraren in het speciaal onderwijs of speciaal basisonder-
wijs zijn, maar ook leraren in het regulier onderwijs.  Met behulp van dit katern kunnen lessen zo 
aangepast worden dat ze voor alle leerlingen geschikt zijn. 

liedJesCd vOOr grOep 1 t/m 4 en vOOr grOep 5 t/m 8

In iedere map zit een liedjescd. Er is een cd voor groep 1 t/m 4. Ook is er een liedjescd in de mappen 
van groep 5 t /m  8. Deze liedjes horen bij lessen. In de les wordt verwezen naar het liedje. De lied-
teksten zijn opgenomen in de lessen.

Naast de lesmappen bestaat de methode uit:

map met tHeOretisCHe verantwOOrding en implementatieHandbOek

Naast de praktische handleiding is er een Theoretische verantwoording. Hierin vindt u meer achter-
grondinformatie en een verantwoording van de onderliggende visie. 
In het Implementatiehandboek wordt beschreven hoe de methode het beste kan worden ingevoerd op 
uw school. Ook de samenhang met andere producten naast de methode komt uitgebreid aan de orde. 

praatplaten en kiJkwiJZer

Voor de onderbouw zijn vier praatplaten met bijbehorende kijkwijzer beschikbaar:
Voor groep 1 en 2 kunnen de praatplaten ‘De klas’ en ‘De speelplaats’ worden gebruikt,
voor groep 3 en 4 de praatplaten ‘De gymzaal’ en ‘Het schoolreisje’. In deze platen zijn alle doelen 
van de acht categorieën verwerkt. De praatplaten zijn ook digitaal beschikbaar via www.klasstv.nl.
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mies en maX en Hun sOCiale talenten

Het katern Mies en Max en… hun sociale talenten geeft een verrijking van de lessen in Kinderen 
en… hun sociale talenten, maar kan ook als inspiratiebron gebruikt worden om de acht gedragsca-
tegorieën van sociale competentie aan te kaarten met jonge kinderen. Compleet met handpoppen 
van Mies en Max.
Mies en Max beleven allerlei situaties die voor kinderen direct herkenbaar zijn. Voor elke gedragsca-
tegorie zijn voor de groepen 1-2 en groepen 3-4 een openingsverhaal en een of meer verwerkings-
vormen opgenomen in dit katern.

audiO visueel materiaal klasse tv

Voor de bovenbouw (groep 5 t/m  8) zijn gratis filmpjes beschikbaar via Klasse TV. Deze filmpjes 
horen bij lessen. In de les wordt verwezen naar het filmpje. Het filmpje kan bijvoorbeeld dienen om 
een probleemsituatie weer te geven. 

Het asOspel

Dit bordspel onder de titel Het Asospel, Hoe (a)sociaal ben jij? is geschikt voor leerlingen uit de 
bovenbouw. In groepjes kunnen zij het spel spelen waarbij er een beroep wordt gedaan op hun 
sociale competentie. Dit spel is een aantrekkelijk instrument om de leerlingen na te laten denken en 
praten over sociale situaties. 

welles! nietes! 

Het Welles! Nietes! Kaartspel is bedoeld voor kinderen in groep 1 t/m 4 van het basisonderwijs. Het 
spel beoogt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Kinderen leren op een 
speelse manier sociaal gedrag herkennen, benoemen en toe te passen in dagelijkse situaties. De 
situaties op de speelkaarten zijn ontleend aan de acht gedragscategorieën.

materiaal vOOr betrOkkenHeid Ouders 

Ouderbrochures en PowerPoint Presentatie voor ouderavond
Ouders spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van sociale competentie. 
Er is een speciale Ouderbrochure geschreven bij de methode en ouderbrieven voor elke gedragsca-
tegorie. Met bovendien een speciale presentatie voor ouderavonden. Zie voor de ouderbrieven en 
de PowerPoint:  www.kwintessens.nl 

leerlingvOlgsYsteem sOCiale COmpetentie

DE SCOL

De Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) is een digitaal leerlingvolgsysteem dat in kaart brengt hoe 

sociaal competent een leerling zich in verschillende situaties op school gedraagt. Het instrument bestaat uit 

26 vragen, verdeeld over de acht bekende gedragscategorieën.  De SCOL geeft resultaten per leerling, per 

groep of per school. De SCOL observatielijst gaat uit van dezelfde visie op sociale competentie als Kinderen 

en…hun sociale talenten. De gedragscategorieën die de basis vormen van onze methode, worden ook 

gebruikt in de SCOL. De SCOL sluit dan ook naadloos aan bij Kinderen en… hun sociale talenten. 

Meer informatie over de SCOL? Kijk op www.kwintessens.nl of neem contact op met een van onze account-

managers. Onze accountmanagers (hun gegevens vindt u achterin dit proefkatern) kunnen u ook informeren 

over andere materialen ter ondersteuning van het werken aan sociale competentie op uw school.

binO en ZiJn sOCiale talenten

Voor de hele jonge kinderen (voorschools en groep 1-2) is in de vorm van Bino en zijn sociale talenten prach-

tig materiaal gemaakt voor sociale vaardigheden. Materiaal dat actieve deelname van kinderen vraagt. Illus-

trator Vera de Backker en auteur Marcel van Driel hebben hun uiterste best gedaan om de acht gedragscate-

gorieën van de methode Kinderen en… hun sociale talenten om te zetten naar een serie prentenboeken voor 

de allerkleinsten. De acht boekjes spelen in op de doorgaande lijn in sociaal-emotionele ontwikkeling van 

voorschool naar basisschool. De boekjes zijn te zien als voorbereiding op werken met sociaal-emotionele 

vorming op de basisschool. Zie voor meer informatie www.ikbenbino.nl
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De lessen van Kinderen en…  
hun sociale talenten

En nu de praktijk. Hoe gaat u aan de slag met de lessen? We geven 
hierna aanwijzingen en tips per lesonderdeel. Vervolgens hebben we per 
even groep steeds van één gedragscategorie één les opgenomen als 
voorbeeld en op de website van de oneven groepen. Zo komen alle acht 
gedragscategorieën aan bod.

OpbOuw van de les

Alle lessen hebben dezelfde opbouw. Elke les begint met een korte omschrijving. Met behulp hier-
van kunt u snel overzien waar de les over gaat, wat de lesdoelen zijn, voor welke groep de les 
geschreven is, hoe lang de les ongeveer duurt en welke materialen u erbij nodig hebt.

lesdOelen

Elke les bevat twee tot drie kennis- of vaardigheidsdoelen. Een kennisdoel gaat over weten: in de 
lessen activeert en actualiseert u oude kennis, en daar voegt u nieuwe kennis aan toe. Een vaardig-
heidsdoel gaat over kunnen: u oefent observeerbaar gedrag.
Het belangrijkste doel voor de les staat bovenaan. Aan dit doel besteedt de les dus de meeste 
aandacht. 

basisles 1: verkenning en prObleemstelling

In deze fase van de les gaat het er om dat u aansluit bij de eigen ervaringen en leefwereld van de 
leerlingen en dat u hun voorkennis over de lesdoelen van de les activeert. U vraagt naar de eigen 
ervaringen van de leerlingen en schetst vervolgens een situatie waarin een probleem- of vraagstel-
ling besloten ligt. Het gaat om situaties die de leerlingen zelf herkennen. Doordat de leerlingen zich 
hierin kunnen inleven, vormt dit een betekenisvolle context voor het vervolg van de les. 

basisles 2: bedenken en uitprOberen van OplOssingen

In iedere les staat een probleem of vraagstuk centraal waarvoor de leerlingen een oplossing moeten 
vinden. In deze tweede fase stimuleert u de leerlingen om na te denken over oplossingen voor het 
probleem of vraagstuk dat geschetst is in de vorige fase.  Op deze manier besteedt u aandacht aan 
de kennisdoelen van de les. Om te werken aan de vaardigheidsdoelen gaan de leerlingen actief aan 
de slag, ze gaan het gedrag oefenen door middel van verschillende werkvormen. 

basisles 3: terugblik

In de laatste fase kijkt u terug met de leerlingen op de les. U nodigt ze uit om te vertellen wat ze 
hebben gedaan en geleerd in de les en wanneer ze het geleerde gedrag nog meer kunnen toepassen.
De fase Terugblik is een belangrijk onderdeel van de les. U hebt deze fase nodig als aanknopings-
punt voor de vervolglessen en het toepassen van het gedrag in echte situaties. In de terugblik 
passeren de kennis en inzichten die leerlingen hebben opgedaan nog eens kórt de revue. 

differentiatie

De suggesties bij differentiatie kunt u gebruiken tijdens de basisles. Als u merkt dat de les niet 
perfect past bij wat uw leerlingen al kennen en kunnen, gebruikt u de suggesties om de les beter te 
laten aansluiten op uw groep. Natuurlijk kunt u zelf ook differentiaties verzinnen naast de sugges-
ties in de les.
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tOepassing

Doordat u gedurende de weken na de basisles een paar keer tijd vrijmaakt in het rooster, kunt u met 
de leerlingen terugkomen op de lesdoelen en de toepassingen ervan. U bespreekt dan samen met de 
leerlingen in een paar minuten wanneer het goed ging: niet alleen binnen school, ook op het plein, in 
de buurt en thuis. Tijdens de les hebt u kennis en vaardigheden aangeleerd en geoefend. Maar, u wilt 
niet alleen dat de leerlingen deze kennis en vaardigheden tijdens de lessen laten zien. U ziet het juiste 
gedrag graag terug bij de rekenles, op de gang, tijdens de gym, op het plein, in de buurt. 
Onder het kopje Toepassing leest u hoe u de leerlingen de vaardigheden kunt laten oefenen in echte 
situaties. Dit kunnen situaties zijn, die u creëert zodat leerlingen uitgelokt worden tot het te oefenen 
gedrag of dit kunnen situaties zijn die zich toch al voor doen.

vervOlglessen

In elke les vindt u suggesties waarmee u één of meer vervolglessen kunt geven die aansluiten bij de 
basisles. De vervolgles duurt ongeveer even lang als de basisles (30-45 minuten) en zal dus net als 
de basisles ingeroosterd moeten worden. U kunt kiezen welke suggestie u het meest aanspreekt of 
eventueel beide vervolglessen geven. De suggesties gaan over de categorie en het doel van de 
basisles. Misschien hebt u zelf ook leuke ideeën voor vervolglessen, bijvoorbeeld een passend boek 
dat u kunt voorlezen?

gebruikersblad en/Of kOpieerblad

Tot slot vindt u bij de meeste lessen een gebruikersblad en/of kopieerblad. Het gebruikersblad is alleen 
bedoeld voor de leerkracht. Het is bijvoorbeeld gevuld met een verhaal, een lied, een illustratie, een 
brief, de tekst van een liedje, enzovoort. Soms hoort er bij de les een kopieerblad, Dit blad is bestemd 
voor de leerlingen en moet dus voor de les gekopieerd worden. Op een kopieerblad staat bijvoorbeeld 
een verhaal dat de leerlingen zelf moeten lezen, een opdracht, een spel, een strip, enzovoorts.

welke werkvOrmen gebruikt de metHOde? 

Zoals u hierboven las, zijn de lessen uit deze methode interactief van opzet. Om u goed voor te 
bereiden op deze manier van werken, leest u nog iets over interactieve werkvormen. In de methode 
komt u de volgende werkvormen tegen:

Mondeling:   Klassengesprek of kringgesprek, interview, enquête, een presentatie 
geven. Hiervoor moet u ook wat weten over: groepsvorming, 
samenwerken, in groepjes overleggen.

Drama:  Rollenspel, poppenspel.
Lezen:   Klassikaal, in een groepje, individueel, voorlezen, voordrachtlezen, 

waarbij kinderen de stemmen van de hoofdpersonen vertolken.
Creatief schrijven:  Woordweb, gedicht, elfje, brief, logboekje, strip.
Tekenen en handvaardigheid:  Diverse technieken.

periOdes van twee weken

Het uitgangspunt van de methode is dat het bevorderen van sociale competentie verder gaat dan alleen een 

les geven. Het is belangrijk dat de aandacht voor het doel van de les niet beperkt blijft tot één lesmoment. Er 

zijn lessen voor iedere gedragscategorie en elke les gaat over een doel binnen die categorieën, zoals ‘sorry 

zeggen’ of ‘feedback geven’. Tijdens de basisles wordt dit doel geïntroduceerd, waarna het gedurende de 

twee weken na de basisles centraal staat.

In die periode geeft u, naast de basisles, één of meer vervolglessen en staat u geregeld met de leerlingen 

even stil bij de manier waarop ze de lesdoelen toepassen buiten de les (toepassing). 

Als rode draad in de tweeweekse periode hebben we full colour reminderkaarten gemaakt. Op deze kaarten 

staat niet alleen het doel beschreven, er is ook een pictogram van de categorie op afgebeeld. Na elke les 

hangt u deze reminderkaart zichtbaar op in de klas en komt u aan de hand van deze kaarten telkens terug op 

het doel van de les.

Door deze opzet maakt u een doorgaande lijn van aandacht voor de ontwikkeling van sociaal competent gedrag 

in de groep, zodat ook de leerlingen zich realiseren dat sociale competentie verder gaat dan een lesje leren.
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Wat een mooie tekening zeg!

lesdOelen

■	 Een compliment kunnen geven over wat een ander heeft gemaakt. (vaardigheid)
■	 Een compliment kunnen ontvangen. (vaardigheid)
■	 Weten hoe je je voelt als je een compliment krijgt. (kennis)

verkenning en prObleemstelling

Vraag de kinderen kort naar hun ervaringen met het geven en krijgen van complimentjes:
■	 Wat is een compliment? (Dat is iets aardigs zeggen tegen de ander over wat hij gemaakt of 

gedaan heeft.)
■	 Heb je wel eens een compliment gehad? Waar ging dat over? Hoe vond je dat?
Stel de poppen aan de kinderen voor en speel het poppenspel tot de streep. Vraag de kinderen:
■	 Hoe gedraagt Eef zich tegenover Lies? (Eef is jaloers, lelijk, kattig; zij zegt lelijke dingen tegen Lies 

over de tekening.)
■	 Hoe reageert Lies? (Ze is boos, teleurgesteld.)
Vraag de kinderen wat er aan de hand is. (Eef weet niet hoe zij op een aardige manier iets kan 
zeggen over de tekening van Lies.)

bedenken en uitprOberen van OplOssingen

Laat de kinderen nadenken en praten over wat er aan de hand is met behulp van de volgende vraag:
■	 Hoe kan Eef iets aardigs zeggen tegen Lies? (Zij kan zeggen: Wat een mooie tekening; wat kun je 

goed tekenen; je gebruikt mooie kleurtjes.)
Speel het poppenspel vanaf de streep. Speel daarna het poppenspel opnieuw en maak gebruik van 
de suggesties die de kinderen hebben gegeven.
Geef de kinderen een vel papier en laat ze een tekening maken. Laat ze na vijf minuten per tweetal 
de tekening ruilen en elkaar een compliment geven.
Bespreek met de kinderen:
■	 Hoe was het om een compliment over je tekening te krijgen? Hoe voelde je je? (Het is leuk om te 

weten wat een ander mooi aan je tekening vindt.)
■	 Wat kun je zeggen als je een compliment krijgt? (Dank je; bedankt; of je kunt ook een compliment 

aan de ander geven.)
■	 Was het moeilijk om iets aardigs over de tekening te zeggen?

terugblik

Kijk met de kinderen terug op de les met behulp van de volgende vragen:
■	 Wat heb je geleerd?
■	 Wat vind je ervan om een compliment te krijgen? Hoe voel je je dan?
■	 Wat kun je doen als je een compliment krijgt?
■	 Hoe kun je tegen iemand zeggen dat iets leuk (mooi, knap) gedaan is?
■	 Wanneer kun je iemand een complimentje geven?
Hang het kaartje ‘Een compliment geven’ op een zichtbare plaats in de klas.
Vraag de kinderen wanneer ze een knijper aan het kaartje mogen maken.

2b 

aardig dOen

Complimenten 
geven

TIJD

30 minuten

MATERIAAL

kaartje ‘Een compliment 

geven’, knijpers, twee 

handpoppen, tekenmateriaal
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differentiatie

– Laat de kinderen het kind naast hen een compliment geven. Geef de kinderen hierbij steunzinnen:
– Ik vind dat je goed kunt…
– Wat goed dat je…
– Dank je wel dat je…
– Wat leuk dat je…

+ Laat de kinderen nadenken aan wie ze vandaag thuis of na schooltijd een compliment willen 
geven en waarover.

tOepassing

Besteed gedurende twee weken ook buiten de les aandacht aan de lesdoelen. Zo leren de kinderen 
de kennis en vaardigheden uit de basisles toepassen in echte en dagelijkse situaties. Let op situaties 
waarin de kinderen kunnen oefenen of creëer deze situaties, bijvoorbeeld:  
■	 Bespreek na speel- of werktijd met de kinderen wat je goed vond gaan; geef de kinderen hier een 

compliment over. Laat de kinderen ook elkaar een compliment geven over de resultaten van een 
speel- of werkles.

■	 Observeer de kinderen of zij elkaar een compliment geven. Kom hierop terug tijdens een 
kringmoment: hoe was het om een compliment te krijgen of te geven?

Bespreek de situaties met de kinderen en laat de kinderen een knijper aan het kaartje maken 
wanneer ze op een goede manier een complimentje geven.

vervOlglessen

Geef een vervolgles over de lesdoelen uit de basisles.
Gebruik dezelfde lesopbouw als in de basisles.
Maak een keuze uit de volgende lessuggesties.
1 Maak een hoed van papier met een pluim erop. Zet deze hoed op en geef een kind een 

compliment over een werkstuk/tekening/iets wat hij goed gedaan heeft. Geef daarbij het kind de 
hoed. Het kind dat de hoed op heeft, mag dan weer een compliment geven aan een ander kind.
Materiaal: hoed van papier met een pluim erop.

2 Geef poppen aan twee kinderen en laat hen het poppenspel na de streep naspelen.
Materiaal: poppen.

ervaringen delen 
een taak uitvoeren

jezelf presenteren 
een keuze m

aken 
opkom

en voor jezelf 
om

gaan m
et ruzie 

sam
en spelen &

 w
erken 

aardig doen 

differentiatie

– Laat de kinderen het kind naast hen een compliment geven. Geef de kinderen hierbij steunzinnen:
– Ik vind dat je goed kunt…
– Wat goed dat je…
– Dank je wel dat je…
– Wat leuk dat je…

+ Laat de kinderen nadenken aan wie ze vandaag thuis of na schooltijd een compliment willen 
geven en waarover.

tOepassing

Besteed gedurende twee weken ook buiten de les aandacht aan de lesdoelen. Zo leren de kinderen 
de kennis en vaardigheden uit de basisles toepassen in echte en dagelijkse situaties. Let op situaties 
waarin de kinderen kunnen oefenen of creëer deze situaties, bijvoorbeeld:  
■	 Bespreek na speel- of werktijd met de kinderen wat je goed vond gaan; geef de kinderen hier een 

compliment over. Laat de kinderen ook elkaar een compliment geven over de resultaten van een 
speel- of werkles.

■	 Observeer de kinderen of zij elkaar een compliment geven. Kom hierop terug tijdens een 
kringmoment: hoe was het om een compliment te krijgen of te geven?

Bespreek de situaties met de kinderen en laat de kinderen een knijper aan het kaartje maken 
wanneer ze op een goede manier een complimentje geven.

vervOlglessen

Geef een vervolgles over de lesdoelen uit de basisles.
Gebruik dezelfde lesopbouw als in de basisles.
Maak een keuze uit de volgende lessuggesties.
1 Maak een hoed van papier met een pluim erop. Zet deze hoed op en geef een kind een 

compliment over een werkstuk/tekening/iets wat hij goed gedaan heeft. Geef daarbij het kind de 
hoed. Het kind dat de hoed op heeft, mag dan weer een compliment geven aan een ander kind.
Materiaal: hoed van papier met een pluim erop.

2 Geef poppen aan twee kinderen en laat hen het poppenspel na de streep naspelen.
Materiaal: poppen.
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voorbeeldlessen
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2b 

werkblad

Een mooie tekening

Lies (tekent)(tegen de kinderen): ‘Kijk eens wat ik aan het doen ben? Ik maak een mooie 
tekening! Dit wordt een huis… en een boom… Oei, dat is een heel werkje hoor!’
Eef (komt aanlopen): ‘Wat ben jij nu aan het doen?’
Lies: ‘Tekenen! Kijk, dit wordt een huis, het huis waar ik in woon, enne, dit is een boom…’
Eef: ‘O ja, ik zie het. Nou, ik vind het een stomme tekening hoor. Ik kan dat veel beter. Dat huis 
lijkt helemaal niet op een huis. En die boom lijkt meer op een… op een… spin!’
Lies: ‘O ja? Nou, mooi niet. Wegwezen hoor. Als je zulke lelijke dingen zegt kun je maar beter 
weggaan!’
Eef: ‘Poeh, ik ga al.’

Pop Lies is aan het tekenen. Pop Eef komt aanlopen en zegt vervolgens op een 
aardige manier wat zij van de tekening vindt. Bijvoorbeeld:

Lies: ‘Zo, ik maak een mooie tekening. Ja weet je, mijn moeder is jarig en ze houdt van 
tekeningen.
Zo, ik teken hier een huis… en daar een boom…’
Eef: ‘Hi Lies. Wat ben jij aan het doen?’
Lies: ‘Ik maak een tekening, voor mijn moeder die jarig is.’
Eef: ‘O, ik zie het. Is dat een huis?’
Lies: ‘Ja, en dat daar is een boom. Mijn moeder gaat de tekening vast ergens ophangen.’
Eef: ‘Ja vast. Hij is mooi, ik denk dat je moeder hem ook mooi vindt. Mooie kleuren gebruik je 
bij die boom zeg.’
Lies: ‘Dank je! Ik vind hem zelf ook mooi. Vooral de boom is goed gelukt hè?’
Eef: ‘Ja de boom is erg goed gelukt!’

POPPENSPEL
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2b 

kOpieerblad
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voorbeeldlessen
4a 

een taak 

uitvOeren

Klopt het wel?

lesdOelen

■	 Weten dat aanwijzingen niet altijd kloppen. (kennis)
■	 Kunnen beoordelen wanneer je aanwijzingen niet hoeft op te volgen. (vaardigheid)
■	 Weten hoe je je voelt als je aanwijzingen niet opvolgt. (kennis)

verkenning en prObleemstelling

Vraag de leerlingen kort naar hun ervaringen met het krijgen van aanwijzingen:
■	 Wanneer kun je aanwijzingen verwachten? (Bij werk op school; bij recepten; als je iets nieuws 

koopt.)
■	 Wanneer volg je aanwijzingen op en waarom? (Als je (nog) niet weet hoe het moet, zodat je weet 

hoe je het moet doen.)
Laat de leerlingen in tweetallen het recept van het kopieerblad lezen, met de acht aanwijzingen wat 
je moet doen. Geef ze de opdracht om te proberen goed te begrijpen wat je moet doen, zodat je er 
straks over kunt vertellen.
Vraag de leerlingen of ze kort kunnen vertellen hoe je een aardbeienmilkshake moet maken. Wacht 
af of er leerlingen zijn die doorhebben dat de zesde aanwijzing (‘was de aardbeien’) veel te laat in 
het recept wordt gegeven.
■	 Waarom is het handig om een recept te hebben? (Het legt je stap voor stap uit hoe je iets kunt 

maken.) 
■	 Wat is in het recept fout gegaan? (Punt 6 had punt 1 moeten zijn.)
Formuleer gezamenlijk wat er aan de hand is. (Het recept zou moeten kloppen, maar er zit een fout 
in.)

bedenken en uitprOberen van OplOssingen

Laat de leerlingen nadenken en praten over wat er aan de hand is met behulp van onderstaande 
twee stellingen (schrijf ze eventueel op het bord):
– Aanwijzingen zijn bedoeld om je te helpen. (Ja, ze helpen je een taak goed uit te voeren.)
– Als je aanwijzingen krijgt, hoef je die alleen maar uit te voeren. (Nee, ook al krijg je aanwijzingen, 

het is belangrijk om ook zelf na te blijven denken.)
Vraag de leerlingen wat je kunt doen als je merkt dat de aanwijzingen niet kloppen.
Laat de leerlingen een taal- of rekenboek pakken en geef bewust een verkeerde aanwijzing bij een 
opdracht. (Bijvoorbeeld de verkeerde pagina maar wel het juiste nummer van de opdracht of laat 
een invuloefening opschrijven terwijl erboven staat: ‘vul in’.)
Stel vragen als:
■	 Hoe wist je dat de aanwijzing niet klopte?
■	 Wat ga je doen? (Hulp vragen?)
■	 Hoe voel je je als je een aanwijzing niet opvolgt en het anders doet? (Je bent bang voor de 

consequenties; je bent trots op je beslissing; je voelt je onzeker.)

Aanwijzingen 
opvolgen

TIJD

45 minuten

MATERIAAL

kaartje ‘Zo doe je dat’, 

knijpers, taal- of rekenboek, 

kopieerblad
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voorbeeldlessen

aardig doen 
jezelf presenteren 

een keuze m
aken 

opkom
en voor jezelf 

om
gaan m

et ruzie 
sam

en spelen &
 w

erken 
een taak uitvoeren

ervaringen delen 

terugblik

Kijk met de leerlingen terug op de les met behulp van de volgende vragen:
■	 Wat heb je geleerd?
■	 Kloppen aanwijzingen altijd?
■	 Wanneer moet je aanwijzingen niet opvolgen?
■	 Hoe kun je je voelen als je aanwijzingen niet opvolgt?
■	 Wanneer kun je aanwijzingen opvolgen?
Hang het kaartje ‘Zo doe je dat’ op een zichtbare plaats in de klas.
Vraag de leerlingen wanneer ze een knijper aan het kaartje mogen maken.

differentiatie

– Oefen met de leerlingen wat ze kunnen doen als ze denken dat een aanwijzing niet klopt. (Nog 
een keer lezen of uitleg vragen, beleefd zeggen dat je denkt dat het niet klopt, uitleggen waarom.)

+ Welke aanwijzingen zouden de leerlingen zelf geven als een andere leerling een bepaalde taak 
moest uitvoeren, bijvoorbeeld de klas aanvegen, iets opzoeken op internet, planten water geven, 
een opdracht uit een leerlingenboek maken.

tOepassing

Besteed gedurende twee weken ook buiten de les aandacht aan de lesdoelen. Zo leren de leerlingen 
de kennis en vaardigheden uit de basisles toepassen in echte en dagelijkse situaties. Let op situaties 
waarin de leerlingen kunnen oefenen of creëer deze situaties, bijvoorbeeld:  
■	 Geef bij verschillende instructies bewust af en toe een verkeerde aanwijzing. Hoe reageren de 

leerlingen hierop?
■	 Laat de leerlingen vertellen over ervaringen met aanwijzingen thuis, op televisie, op papier. Hoe 

gingen ze ermee om?
■	 Vraag de leerlingen met een bepaald onderdeel bij gym te vertellen welke aanwijzingen ze 

verwachten te krijgen.
Bespreek de situaties met de leerlingen en laat de leerlingen een knijper aan het kaartje maken 
wanneer ze op een goede manier aanwijzingen opvolgen.

vervOlglessen

Geef een vervolgles over de lesdoelen uit de basisles.
Gebruik dezelfde lesopbouw als in de basisles.
Maak een keuze uit de volgende lessuggesties:
1 De leerlingen krijgen vooraf aan de les de opdracht om hun ouders te vragen aanwijzingen te 

geven voor een bepaalde taak, zoals ‘Hoe geef je een goede spreekbeurt?’ De leerlingen vertellen 
aan elkaar welke aanwijzingen hun ouders gaven bij welk onderwerp. Zijn de aanwijzingen erg 
verschillend?
Welke aanwijzingen zou jij opvolgen? Welke niet? Waarom?

2 Laat de leerlingen aanwijzingen verzamelen die vertellen hoe je iets moet doen (zoals van een 
bouwpakket, een recept of een eenvoudige routebeschrijving). Met elkaar wordt besproken wat 
wel en niet duidelijk is. Of wat moeilijk is en hoe er een eenvoudiger aanwijzing bedacht kan 
worden.
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voorbeeldlessen
4a 

werkblad

Aardbeienmilkshake (voor 4 glazen)

Je hebt nodig:

250 gram aardbeien
4 deciliter yoghurt
4 eetlepels vanille-ijs
2 theelepels suiker

Je maakt het zo:

1 Haal de kroontjes van de aardbeien.
2 Snijd de aardbeien in kleine stukjes en doe ze in een kom.
3 Doe de yoghurt erbij in de kom.
4 Doe het vanille-ijs erbij.
5 Doe de suiker erbij.
6 Was de aardbeien.
7 Zet de mixer aan en meng alles goed in de kom, eerst langzaam tot de 

stukjes fi jn zijn, daarna wat harder.
8 Schenk de milkshake in de glazen en steek er rietjes in.

RECEPT
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aardig doen 
een taak uitvoeren

jezelf presenteren 
opkom

en voor jezelf 
om

gaan m
et ruzie 

sam
en spelen &

 w
erken 

een keuze m
aken 

ervaringen delen Nou, wat kies je: ja of nee?

lesdOelen

■	 Een afweging kunnen maken bij een moeilijke keuze. (vaardigheid)
■	 Weten dat je tijd mag nemen om na te denken voor je een keuze maakt. (kennis)

verkenning en prObleemstelling

Vraag de leerlingen kort naar hun ervaringen met het maken van een moeilijke keuze:
■	 Wanneer heb je wel eens een keuze moeten maken die heel moeilijk was?
■	 Waarom was het zo moeilijk om te kiezen? Wat heb je toen gedaan?
Vertel de leerlingen dat het verhaal ook over kiezen gaat. Lees het verhaal voor.
Vraag de leerlingen:
■	 Wat vragen Emma en Tessa aan Suze? (Of ze mee wil doen met hun meidengroep op het 

klassenfeest.)
■	 Waarom aarzelt Suze? (Ze vindt het spannend; ze weet niet of ze durft; ze wil eigenlijk iets anders 

gaan doen op het feest; ze weet niet of ze iets met Tessa en Emma wil doen.)
■	 Wat gebeurt er als Heleen erbij komt? (Suze heeft het idee dat ze nu heel snel moet beslissen, 

anders wordt Heleen gevraagd; ze voelt zich een beetje onder druk gezet.)
Vraag de leerlingen wat er aan de hand is. (Suze moet snel beslissen of ze mee wil doen, want 
anders wordt Heleen gevraagd.)

bedenken en uitprOberen van OplOssingen

Laat de leerlingen nadenken en praten over wat er aan de hand is met behulp van de volgende 
vragen en schrijf hun antwoorden in twee aparte kolommen op het bord (kolom: ja, kolom: nee):
■	 Wie denkt dat Suze het wel zal gaan doen? Waarom denk je dat? (Ze wil haar vriendinnen niet 

teleurstellen; ze is bang dat ze haar anders niet (meer) zo aardig vinden, of dat ze haar een 
volgende keer niet weer vragen; ze wil niet dat Heleen met Emma en Tessa meedoet; ze vindt het 
heel leuk om op te treden.)

■	 Wie denkt dat Suze het niet zal gaan doen? Waarom denk je dat? (Ze durft niet zo goed op te 
treden; ze heeft niet zoveel zin om iets met Emma en Tessa te doen; ze wil liever iets anders doen 
op het klassenfeest.)

Geef aan dat je dus allerlei redenen kunt hebben om iets wel of juist niet te kiezen.
■	 Wat zou Suze nu kunnen doen? (Ze kan zeggen dat ze het moeilijk vindt om een keuze te maken; 

bedenktijd vragen; de leuke en minder leuke kanten voor zichzelf opschrijven en dan pas kiezen.)
■	 Wat kun je doen als je een moeilijke keuze moet maken? (Een afweging maken zoals op het bord 

ook gedaan is; de tijd nemen; anderen om raad vragen.)
■	 Wat kun je doen als anderen willen dat je snel kiest? (Aangeven dat je toch meer bedenktijd nodig 

hebt; je mag de tijd nemen om na te denken.)

6b 

een keuZe 

maken

Afwegingen 
maken bij een 
keuze

TIJD

30 minuten

MATERIAAL

kaartje ‘Een moeilijke keuze’, 

knijpers

20113356_proefkatern.indd   14 07-06-2011   13:21:58



proefkatern / 15Kinderen en… hun sociale talenten

voorbeeldlessen

terugblik

Kijk met de leerlingen terug op de les met behulp van de volgende vragen:
■	 Wat heb je geleerd?
■	 Wat kun je doen als je een (moeilijke) keuze moet maken?
■	 Wat kun je doen als anderen willen dat je heel snel kiest?
■	 Wanneer neem je de tijd om na te denken voor je een keuze maakt?
Hang het kaartje ‘Een moeilijke keuze’ op een zichtbare plaats in de klas.
Vraag de leerlingen wanneer ze een knijper aan het kaartje mogen maken.

differentiatie

– Help de leerlingen op weg door een voorbeeld te geven wanneer zij het moeilijk vinden om 
redenen te bedenken. Maak eventueel een tekening van een weegschaal bij de kolommen. Laat 
met behulp van de weegschaal zien dat de redenen worden ‘gewogen’. Wat weegt zwaarder?

+ Laat de leerlingen nadenken over wat een keuze gemakkelijk maakt. (Er hangt niet zoveel van af; 
je kunt de volgende dag opnieuw kiezen; je keuze heeft niet met andere mensen te maken; je 
benadeelt geen andere mensen.) Wat maakt een keuze moeilijk? (Als je er voor langere tijd aan 
vast zit; je keuze kan andere mensen boos of verdrietig maken.)

tOepassing

Besteed gedurende twee weken ook buiten de les aandacht aan de lesdoelen. Zo leren de leerlingen 
de kennis en vaardigheden uit de basisles toepassen in echte en dagelijkse situaties. Let op situaties 
waarin de leerlingen kunnen oefenen of creëer deze situaties, bijvoorbeeld:  
■	 Bespreek met de leerlingen hoe ze kozen met wie ze een opdracht samen gingen maken of met 

wie zij een team gingen vormen bij gymnastiek. Vraag hoe de leerlingen het vonden om te kiezen. 
■	 Varieer de tijd die leerlingen mogen gebruiken bij keuzes die in de klas gemaakt moeten worden 

(bijvoorbeeld naast wie je wilt zitten of met wie je een spreekbeurt wilt houden). Bespreek hoe de 
leerlingen hun keuzes maakten. Gaat dit anders bij veel of weinig tijd?

Bespreek de situaties met de leerlingen en laat de leerlingen een knijper aan het kaartje maken 
wanneer ze op een goede manier hun afwegingen bij de keuze maken.

vervOlglessen

Geef een vervolgles over de lesdoelen uit de basisles.
Gebruik dezelfde lesopbouw als in de basisles.
Maak een keuze uit de volgende lessuggesties:
1 Speel het spel ‘Doet ie het of doet ie het niet?’ Leg telkens één situatie voor aan een leerling 

waarin hij een keuze moet maken. Laat de andere leerlingen bedenken of hij het wel of niet zal 
doen en hun antwoord opschrijven. De leerling vertelt wat hij kiest en waarom. De leerlingen die 
goed hebben ingeschat wat de leerling zou doen verdienen een punt.
Materiaal: situaties waarin leerlingen een keuze moeten maken.

2 Speel het spel ‘Als ik in jouw schoenen stond …’. Laat de leerlingen een eigen situatie beschrijven, 
waarin ze een keuze moesten maken of nog moeten maken. Ze zeggen niet wat ze hebben 
gedaan of van plan zijn om te gaan doen. Laat de leerlingen andere leerlingen om raad vragen.
Materiaal: pen en papier voor iedere leerling.

er
va

rin
ge

n 
de

le
n 

sa
m

en
 s

pe
le

n 
&

 w
er

ke
n 

aa
rd

ig
 d

oe
n 

je
ze

lf 
pr

es
en

te
re

n 
op

ko
m

en
 v

oo
r j

ez
el

f 
om

ga
an

 m
et

 ru
zie

 
ee

n 
ta

ak
 u

itv
oe

re
n

ee
n 

ke
uz

e 
m

ak
en

 

20113356_proefkatern.indd   15 07-06-2011   13:21:58



proefkatern / 16 Kinderen en… hun sociale talenten

6b 

kOpieerblad

Suze moet kiezen

In de pauze lopen Emma en Tessa naar Suze toe.
‘Hé Suze, heb je zin om met ons mee te doen op het klassenfeest? We gaan 
een meidengroep nadoen en we zoeken nog een zangeres.’
Suze aarzelt. Ze weet niet zo goed of ze dat wel wil. Er vliegen allemaal 
gedachten door haar hoofd. Ze bedenkt wat er leuk aan is, maar ze denkt ook 
aan minder leuke dingen.
‘Nou, wat doe je? Als je niet meedoet, vragen we Heleen. Het lijkt Heleen 
geweldig om mee te doen, maar we zouden het leuker vinden als jij meedoet.’
Emma en Tessa kijken haar vol verwachting aan. Intussen komt Heleen ook 
naar hun groepje toelopen.
‘Kan ik nog meedoen met jullie meidengroep?’ roept ze naar Emma en Tessa.

VERHAAL
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voorbeeldlessen
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Wat gaat te ver?

lesdOelen

■	 Weten welk gedrag je bij een ruzie nog acceptabel vindt en wat je te ver vindt gaan. (kennis)
■	 Weten hoe je je voelt als je een ander te ver vindt gaan. (kennis)
■	 Weten wat je dan kunt doen. (kennis)

verkenning en prObleemstelling

Vraag de leerlingen kort naar hun ervaringen met te ver gaan bij een ruzie.
■	 Waar ging de ruzie over?
■	 Wanneer gaat iets te ver bij een ruzie? (Als je iets doet wat je echt niet kunt maken.)
Geef aan dat het verhaal ook gaat over te ver gaan bij ruzie. Laat de leerlingen het verhaal lezen van 
het kopieerblad (of bekijk samen het fi lmpje op www.klassetv.nl). Vraag aan de leerlingen:
■	 Is er in dit verhaal iets dat je te ver vindt gaan? (Er worden spullen kapotgemaakt; er wordt iets 

gezegd over het uiterlijk van een ander; de jongelui worden bedreigd; er wordt gemeen gepraat 
over de vader van Crispijn.)

Formuleer gezamenlijk wat er aan de hand is. (Wat vind je bij een ruzie nog acceptabel en wat vind 
je te ver gaan; wat vind je dat je echt niet kunt maken?)

bedenken en uitprOberen van OplOssingen

Laat de leerlingen in groepjes de opdracht van het kopieerblad uitvoeren.
Laat de groepjes hun bladen ophangen in de klas: de bladen met ‘Bij een ruzie kan dit wel…’ bij 
elkaar en de bladen met ‘Bij een ruzie gaat dit te ver…’ bij elkaar.
Geef de leerlingen gelegenheid elkaars bladen te bekijken en de verschillen en overeenkomsten te 
zoeken.
Houd een klassengesprek naar aanleiding van de volgende vragen:
■	 Wat vind je dat bij een ruzie wel kan? (Voor je mening uitkomen en eraan vasthouden; tegen de 

mening van de ander ingaan; je verdedigen als dat niet anders kan, bijvoorbeeld bij geweld of 
bedreiging; de hulp van anderen inroepen.)

■	 Wat vind je dat bij een ruzie niet kan? (De ander bedreigen; geweld gebruiken; dingen van de 
ander kapot maken; mensen pakken op hun uiterlijk; mensen pakken op iets waar ze niets aan 
kunnen doen of iets wat ze niet goed kunnen; mensen tegen elkaar opzetten; kwaadspreken of 
roddelen, schelden.)

■	 Zijn er verschillen? Zo ja, waarom vindt de één dat iets wel kan en de ander niet? (Je moet ook 
ergens tegen kunnen; je mag een ander geen pijn doen; niet alleen lichamelijk geweld doet pijn.)

■	 Hoe komt het dat mensen bij een ruzie soms te ver gaan? (Als je boos bent, zeg je soms dingen 
zonder erbij na te denken en kun je iets zeggen waar je later spijt van hebt.)

■	 Hoe voel je je als iemand tegen jou te ver gaat bij een ruzie? (Je bent bang, boos, eenzaam, 
verdrietig.)

■	 Wat kun je doen als een ander te ver gaat? (Je kunt duidelijk zeggen dat hij te ver gaat; je kunt 
weglopen; je kunt de hulp van anderen inroepen.)

8c 

Omgaan 

met ruZie

Omgaan met ruzie TIJD

45 minuten

MATERIAAL

kaartje ‘Ruzie’, knijpers, 

kopieerbladen, gekleurde 

stiften, papier (A3-formaat)
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voorbeeldlessen

terugblik

Kijk met de leerlingen terug op de les met behulp van de volgende vragen:
■	 Wat heb je geleerd?
■	 Wat vind je dat wel en niet kan bij een ruzie?
■	 Hoe voel je je en wat kun je doen als een ander tegenover jou te ver gaat?
■	 Wanneer kun je iets doen als een ander te ver gaat?
Hang het kaartje ’Ruzie’ op een zichtbare plaats in de klas.
Vraag de leerlingen wanneer ze een knijper aan het kaartje mogen maken.

differentiatie

– Laat de leerlingen nog meer concrete situaties bedenken waarbij een ander te ver ging; wanneer 
hebben leerlingen dat meegemaakt, wat ging te ver en waarom?

+ Bespreek met de leerlingen wat ze wel en niet toelaatbaar vinden bij een conflict of bij een 
oorlog. Wat vinden ze ervan dat daar afspraken over gemaakt worden tussen landen?

tOepassing

Besteed gedurende twee weken ook buiten de les aandacht aan de lesdoelen. Zo leren de leerlingen 
de kennis en vaardigheden uit de basisles toepassen in echte en dagelijkse situaties. Let op situaties 
waarin de leerlingen kunnen oefenen of creëer deze situaties, bijvoorbeeld:  
■	 Als leerlingen ruzie hebben in de les of op het plein. Bespreek of er iemand te ver ging en of daar 

verschillen van mening over zijn. Hoe hebben ze dit opgelost? Is dat een goede manier?
■	 Als een leerling vertelt over een ruzie in de buurt of sportclub, vraag dan: ging jijzelf te ver of de 

ander? Hoe liep het af? Werd het goed opgelost?
Bespreek de situaties met de leerlingen en laat de leerlingen een knijper aan het kaartje maken 
wanneer ze op een goede manier gereageerd hebben als een ander te ver ging.

vervOlglessen

Geef een vervolgles over de lesdoelen uit de basisles.
Gebruik dezelfde lesopbouw als in de basisles.
Maak een keuze uit de volgende lessuggesties:
1 Bespreek met de leerlingen dat het bij ruzie niet alleen gaat om de woorden die tegen iemand 

gezegd worden, maar ook om dat je iets kunt voelen (verontwaardiging, verdriet, 
opgewondenheid). Laat de leerlingen een gedicht of verhaaltje schrijven over te ver gaan bij een 
ruzie. In het gedicht of verhaal moet duidelijk worden hoe de persoon zich voelt wanneer de 
ander iets gedaan heeft wat je echt niet kan maken. Laat een paar leerlingen het verhaal of 
gedicht voorlezen en vraag of anderen er een reactie op willen geven.
Materiaal: papier en pen.

2 Vertel de leerlingen dat zij nu wel van elkaar weten wat zij vinden over wat wel en wat niet kan bij 
een ruzie. We willen dit ook weten van mensen buiten de school. Stel samen met de leerlingen 
een vragenlijst op. Maak hiervoor gebruik van de vragen uit de basisles. In groepjes gaan de 
leerlingen mensen buiten school of uit andere groepen interviewen over wat zij wel en niet te ver 
vinden gaan bij ruzie. Na afloop maken zij een verslagje van het interview. De ervaringen worden 
in de klas besproken. Hoe denkt men erover? Zijn er veel verschillen in opvatting over wat wel en 
wat niet kan? Sluit af met de vragen uit de terugblik.
Materiaal: papier en pen.

aardig doen 
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voorbeeldlessen

Schelden doet geen pijn?

Jasper, Crispijn en Thijs spelen met een aantal leeftijdgenootjes vaak op een 
plein in een andere woonwijk. Er hangen schommels waar ze op gaan zitten. 
Ondertussen kletsen ze wat. Sinds een paar weken komt er af en toe ook een 
ander groepje langs. Dat groepje is niet echt leuk. Het is begonnen met het 
maken van vervelende opmerkingen, bijvoorbeeld over het rode haar van 
Crispijn en de broek van Thijs. Maar langzamerhand wordt het erger. Pas is de 
fi ets van Jasper kapot gemaakt, zodat hij naar huis moest lopen.
Het groepje gaat de jongens nu ook dreigen, zo van: ‘Volgende keer pak ik je,’ 
of: ‘Wacht maar af tot ik je in het donker tegenkom.’
Op een dag ontstaat een fi kse ruzie. Eén van de jongens uit de groep kent de 
vader van Crispijn. Die is ziek en werkt daarom niet. Hij zegt: ‘Jij bent toch dat 
zoontje van die uitkeringstrekker? Lekker thuiszitten en niks doen.’

VERHAAL

8c

kOpieerblad
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BEZOEKADRES:

Van Hogendorplaan 10
Amersfoort

POSTADRES

Kwintessens Uitgevers
Postbus 1492
3800 BL  Amersfoort

Kijk voor al onze uitgaven en prijzen op www.kwintessens.nl in de webwinkel!

ONZE ACCOUNTMANAGERS VOOR DE SCHOOL

U kunt onze accountmanagers bellen voor een gratis en vrijblijvend bezoek. Zij kunnen u alles vertellen 
over onze uitgaven en materialen op het gebied van sociale competentie.

IEKE J. ATSMA

T 06 51 51 89 84
E i.atsma@kwintessens.nl

JAN KLEIN

T 06 53 44 63 83
E j.klein@kwintessens.nl

JOKE BOUWMAN-SCHUTTEN

T 06 22 97 20 21
E j.bouwman@kwintessens.nl

WIM VAN OOSTEROM

T 06 20 44 20 84
E w.van.oosterom@kwintessens.nl

VINCENT VISSCHER

T 06 46 07 13 84 
E v.visscher@kwintessens.nl

KLANTENSERVICE KWINTESSENS

T 033 – 460 19 40/ 41
F 033 – 460 60 20
E info@kwintessens.nl
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Sociale competentie, 
we doen er iets aan! 

Het is een belangrijke taak van scholen om gericht aandacht te besteden aan de 

sociale competentie van hun leerlingen. Zij willen hun leerlingen optimaal laten 

profiteren van het onderwijs, maar ze ook goed voorbereiden op vervolgonderwijs en 

hun deelname aan de maatschappij. Wettelijk is vastgelegd dat alle scholen aandacht 

moeten besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. 

Sociale competentie is het vermogen om adequaat (gepast) te handelen in sociale 

situaties. Daarmee maakt sociale competentie deel uit van burgerschap. Het gaat om 

een evenwicht tussen meedoen en meebepalen door je bijvoorbeeld te voegen naar 

anderen, maar ook door invloed uit te oefenen op je omgeving.

1 2 3 4 5

MIES EN MAX EN... 

HUN
SOCIALE
TALENTEN

2a 

ERVARINGEN

DELEN

Samen iets meemaken

2a
Welles! Nietes!
Handleiding voor de leraar

Kaartspel 
SOCIALE 
TALENTEN 

voor groep 1 
tot en met 4

WWW.KWINTESSENS.NL/SOCIALETALENTEN

MIES EN MAX EN HUN SOCIALE TALENTEN

KINDEREN EN... HUN SOCIALE TALENTEN

Emmy van den Heuvel en Joke Wit
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