
      15 mei is de feestdag van Jean-Baptiste De La Salle. 
     Deze bundel is een verzameling van ideeën en methodieken  
    om zijn gedachtegoed te laten leven in je klas.     
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ACHTERGROND 
 
 

PERSOONSGERICHT ZIJN IS… 
… een uitdagende opdracht. We duiken even in de archieven van Jean-
Baptiste De La Salle. 

 

‘Voor wie werkt aan de opleiding van anderen is het van het grootste belang 
zij die aan ons zijn toevertrouwd te leren kennen en zo de juiste manier te 
vinden om met elk van hen om te gaan. Sommige jongeren vragen een 
zachte aanpak, anderen hebben behoefte aan een stevige leidende hand. 
Met sommigen is veel geduld nodig, terwijl anderen gestimuleerd en 
geanimeerd moeten worden. De enen moeten apart genomen worden om 
bestraft te worden om hun fouten te corrigeren. Anderen moeten dan weer 
permanent in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat ze verloren 
lopen. De juiste aanpak hangt dus af van een goede kennis van ieders 
karakter en psychologie. Dat is wat we onophoudelijk aan God moeten 
vragen, als een van de kwaliteiten die we het meest nodig hebben om hen te 
begeleiden die aan ons zijn toevertrouwd.’ 

 

Deze oproep doet een beroep op onze sterkste kwaliteiten: verge-
vingsgezindheid, creativiteit, professioneel handelen, reflecterend 
vermogen,... maar vooral ook de liefde voor elk kind. 

 

 
 

 

 

 

 
 

In een lasalliaans opvoedingsproject is het belangrijk om het onderwijs-leer-
proces af te stemmen op de persoon en op het zelfbeeld van elke leerling. 
Daarbij moeten we rekening houden met wie ze zijn, en vooral met wie ze 
willen zijn. Het zelfbeeld functioneert voor elke leerling als een kompas dat 
haar of hem de goede richting aanwijst. Uiteraard is daar inzicht voor nodig 
in de eigen talenten en beperkingen. De houding van de leraar is daarbij 
cruciaal. Want hoe kan een kind een positief zelfbeeld ontwikkelen, als hij 
zichzelf op school ervaart als een ‘nul’? Hoe kan een leerling zichzelf 
waarderen, als hij meestal signalen krijgt die afwijzend zijn? 

 

GERAAKT WORDEN DOOR…  
¬ een collega die een verlegen kleutertje mee naar binnen neemt omwille 

van “een ongelukje” en de broek verschoont zonder dat de andere kindjes 
dit zien.  

¬ een collega die zowel tijd maakt voor de capriolen van de “bandiet van de 
klas” als voor de hobby van de “hoogbegaafde leerling”. 

¬ een kind dat zijn rapport niet meekrijgt omdat de schoolrekening nog niet 
betaald is. 
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Leerkrachten staan daarbij voor een grote uitdaging. Soms hebben we de 
indruk dat de levensstijl van de kinderen niet meer aansluit bij ons 
onderwijsmodel. Kinderen houden van zappen, van flitsende ervaringen en 
van snelle communicatie. Bovendien zijn ze mondig. In de klas is die directe 
stijl niet steeds aan de orde. Het gaat er rustiger toe, met meer aandacht 
voor diepgang dan voor snelle variatie. Hoe kan een leerkracht de  kloof 
tussen beide  werelden overbruggen? Niet door de thuiscultuur af te wijzen. 
Gedragingen die buiten de school aanvaard zijn, passen inderdaad soms 
niet in een schoolse context, zonder dat we daar een waardeoordeel 
moeten aan hechten. Sommige uitspraken van leerlingen lijken onbeleefd, 
maar zijn het eigenlijk niet. Ze horen inderdaad niet thuis in een schoolse 
omgeving, maar vormen daarom nog geen probleem in de context van 
andere situaties. Omgekeerd moeten we aangeven dat onze regels wellicht 
niet overal gelden, maar wel op onze school.  Op die manier kunnen leraren 
en opvoeders duidelijke krijtlijnen trekken, zonder zich afwijzend op te 
stellen tegenover de gewoontes van de leerlingen eigen aan hun thuis of 
aan hun subcultuur. 

 

Als kinderen ervaren dat hun manier van zijn wordt aanvaard, dat er 
geloofd wordt in hun talenten en dat deze benoemd worden dan kan hun 
persoon en hun zelfbeeld positief ontwikkelen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

VAN WAARUIT - STUKJE GESCHIEDENIS 

Jean-Baptiste De La Salle - zelf van rijke komaf - groeide op met een 
hart voor het lot van andere mensen, vooral voor de armen. Hij wou 
iets doen om hun situatie te verbeteren en kwam zo op het spoor van 
de scholen voor armen. De kloof tussen zijn wereld en de hunne 
maakte het moeilijk om spontaan voeling te hebben met de kinderen 
en echt één van hen te zijn. Deze handicap compenseerde hij bewust 
door het principe in te voeren van de aandacht voor de persoon van 
het kind en voor zijn eigen behoeften. 

GEEF ELK KIND EEN GEZICHT  - reflectie 
¬ Geef ik elke week elke leerling een complimentje?  
¬ Geef ik ook mezelf als leerkracht af en toe een pluim? Zelfzorg is essentieel. 
¬ Hoe ga ik om met agressieve kinderen? Zoek ik naar de reden achter 

negatief gedrag? 
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De kinderen werden in zijn school als ‘persoon’ behandeld en stonden 
er centraal, wat toen zeker niet evident was. Hij maakte dit concreet 
in o.a. onderstaande richtlijnen: 

¬ Maak de lessen nuttig en zinvol voor de leerlingen.  
¬ Zorg voor een vertrouwelijke omgang tussen leerlingen en leerkrachten. 
¬ Behandel ze met zachtheid en vriendelijkheid. Elk kind verdient alle eerbied. 
¬ Gedraag je niet superieur tegenover leerlingen. 
¬ Volg alle leerlingen individueel en evalueer ze op hun eigen mogelijkheden. 

Heb hierbij oog voor hun hele 
persoonlijkheid, met bijzondere aandacht 
voor zwakke leerlingen. 

¬ Moedig hen aan om beter te doen, liever dan 
hen te straffen. 

¬ Besef dat de relatie met de leerlingen op de 
eerste plaats wordt gedragen door de liefde 
die wij in Christus hebben ontdekt en 
ontvangen: hou dus teder van je leerlingen. 

¬ Wees waarachtig. 
¬ Gedraag je correct, uit respect voor jezelf en 

voor iedereen. 
 

Voor De La Salle hadden de armen een unieke waarde en verdienden 
ze alle eerbied en zorg. Wie zich voor hen inzet, ontvangt zelf veel 
meer dan hij ooit zelf kan geven. 

Het onderwijs van De La Salle was hierdoor levendig en dynamisch. 
Zijn school was een gemeenschap, bezield door liefde, waar de 
broeders de leerlingen probeerden voor te bereiden op het leven. 
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1. IK BEN DE MOEITE WAARD 
 
 
EEN VERHAAL - PEZZETTINO  (door Leo Lionni) 
Deze grafische fabel vertelt over Pezzettino. Hij is zo klein, dat hij ervan 
overtuigd is een stukje van iets-dat-groot-was te zijn. Maar aan wie hij 
het ook vraagt, niemand mist een stukje. Uiteindelijk ontdekt 
Pezzettino iets heel belangrijks. Hij is zélf iets-dat-heel-is. 

De illustraties zijn opgebouwd uit abstracte vormen. Dit maakt het 
verhaal heel visueel en begrijpbaar voor jonge kleuters. 

Net als het eiland Wam, wil Jean-Baptiste De La Salle kinderen plaats 
en ruimte bieden om zichzelf te ontdekken. 

Open een gesprek aan de hand van de figuren die in het verhaal 
meespelen. Verklap nog niet dat het kleine blokje ook “iemand” is. 
Laat hen vooral verwoorden wat ze zien en fantaseren over wat dat 
blokje zou kunnen zijn. 

Vertel nadien het verhaal aan de hand van de PowerPoint of de 
kamishibai.  

 

DE KNUTSELACTIVITEIT - MIJN BLOKJE, MIJN KLAS 
 

 

 

Mijn blokje - Aan de hand van het verhaal “Pezzettino” rakelen we 
met de kinderen nog even hun specifieke eigenschappen op. 

 Wat maakt jou speciaal? Hoe komt het dat iedereen weet dat jij jij bent. 
Sommigen zelfs met hun ogen dicht. 

Leg uit dat ze nu een blokje gaan maken, waar iedereen meteen van 
weet dat het hun blokje is. Iets van wat ze zijn of kunnen, zal dus op 
dat blokje komen. Spreek met de klas af op welke manier de blokjes 
worden versierd (wordt het een schilderwerk of een collage, klein of 
groot, …). Naargelang de leeftijd kunnen de kinderen met of zonder 
hulp de kubus-sjabloon in elkaar knutselen. 

Mijn klas - In de bezinning (p. 16) worden de kinderen opgeroepen om 
als klas één groep te vormen. Hierbij kunnen de blokken aan elkaar 
vastgemaakt worden om één geheel te vormen. Vandaar dat op de 
kubus-sjabloon gevraagd wordt om drie zijden leeg te laten.  

platen met figuren - laptop - beamer - PowerPoint (>CD) - of - kamishibai - 
geprinte platen (>CD) 

kopieën van ‘kubus’ (p.11, ook op CD) op dik A4 of A3-papier - 
kleurpotloden, stiften of verf - lijm of plakband 
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EEN GODSDIENSTLES - IK BEN DE MOEITE WAARD 
Doel van deze les is kinderen te laten nadenken over de mate waarin 
ze zichzelf kunnen of durven zijn en de mate waarin ze anderen zichzelf 
laten zijn. We willen kinderen laten inzien dat ze soms enkel het beste 
van zichzelf laten zien om zeker te zijn dat ze goed overkomen bij de 
anderen en zo hun eigen kwetsbaarheid verbergen. 

Ten slotte willen we hen laten ontdekken dat Jezus van de 
mensen houdt en hen wil laten inzien dat God dat ook doet. In 
het verhaal over Zacheüs heeft Jezus bijzondere aandacht voor 
mensen die zich niet graag gezien voelen. Dit verhaal laat 
kinderen ondervinden dat het positieve in hen gewaardeerd 
wordt en wil hen uitdagen om te groeien in wat niet zo goed 
gaat. 

Iedereen is anders - Leg een 15-tal foto’s van kinderen in de kring 
(verschillende rassen, culturen, houdingen, …). Laat de kinderen de 
foto’s verkennen. Daarna begin je een kringgesprek aan de hand van 
volgende vragen: 

 Welke verschillen merk je? Zijn dat kleine of grote verschillen? 
jongen/meisje - klein/groot - dun/dik - haarkleur - religieus - cultureel 

 Zijn er ook kleine of grote verschillen tussen de leerlingen van de klas? 
aanvullende verschillen: karakter (luidruchtig/verlegen) - vaardigheden 
in de klas/turnles of op de speelplaats 

 Zijn er verschillen die je meer of minder vervelend vindt? 

Besluit deze laatste vraag positief: “Iedereen vindt het belangrijk graag 
gezien te worden, aanvaard te worden. Iedereen is de moeite waard. 
Ook jij!” 

Ik ben de moeite waard - Laat de kinderen hier even over nadenken. 

 Wat vind je fijn aan jezelf? Waar ben je fier op? Waar ben je goed in? 

 Door wie word je graag gezien? 

 Zorg je soms voor iemand die niet mee kan of iets niet begrijpt? 

 Waardeer je iedereen in de klas? Heeft iedereen volgens jou iets goeds? 

foto’s van kinderen (enkele op CD) - kopieën van ‘Jezus ontmoet Zacheüs’ 
(p.14, ook op CD) - kopieën van ‘kraak de code’ (p.16, ook op CD) 
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BEZINNING - SAMEN ÉÉN 
Afhankelijk van de leeftijd van de kleuters/kinderen kan de leerkracht 
bepaalde elementen weglaten of aanpassen. 

Inleiding - Vraag de kinderen hun blokje in het midden van de kring te 
leggen. Als je de niet-versierde vlakken met plakband of klittenband 
voorziet, kan je de blokken tot één geheel puzzelen. 

 leerkracht Elk stukje is belangrijk. In het evangelie vraagt Jezus ons om samen 
een groep (een klas) te vormen. Dit is niet altijd gemakkelijk. Het lied 
‘Als ik kon toveren’ van Herman Van Veen kan ons daarbij helpen. 
Laten we eens goed luisteren naar wat hij allemaal zou toveren.  

 

de gemaakte blokken - filmpje of muziek “Als ik kon toveren” -  

refrein 
Als hij kon toveren, 
kwam alles voor elkaar. 
Als hij kon toveren, 
was niemand de sigaar. 
Als hij kon toveren, kon toveren,  
kon toveren, kon toveren, 
dan hielden alle mensen van elkaar. 
 
Ieder huis had 100 kamers, 
in elke kamer stond tv 
en z'n ouders bleven eeuwig leven 
en hij leefde met ze mee. 
De rivier was niet van water, 
maar van sinaasappelsap 
en hij zou niet hoeven leren 
wat hij eigenlijk niet snapt. 
 
refrein 
 
Z'n vriendje zou ineens begrijpen, 
waarom ie ruzie met 'm kreeg 
en iedereen zou voor hem buigen, 
als hij de troon besteeg 
en 's winters lag er altijd sneeuw 
en was het lekker warm 
en niemand werd er rijk geboren 
en niemand werd er arm. 
 
refrein 

 

 

 

 

 

Maar voor een toverspreuk van kwaliteit, 
ben je zomaar 1000 gulden kwijt 
en naar een beetje toverboek, 
ben je toch wel 50 jaar op zoek 
en de hele cursus tovenaar 
duurt 125 jaar. 
 
Dat brengt-ie allemaal niet op. 
Ik denk dat hij voor 't begin al stopt, 
want zelfs de oma van z'n oma 
had nooit een tovenaarsdiploma. 
 
Als ik kon toveren, 
kwam alles voor elkaar. 
En niemand leed er honger 
Als ik kon toveren, 
dan werd geen mens te zwaar.. 
En iedereen die zong er 
Als ik kon toveren, kon toveren, 
kon toveren, kon toveren, 
dan hielden alle mensen van elkaar. 
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Bespreek met de kinderen wat zij willen toveren voor zichzelf en voor 
anderen zodat iedereen elke dag gelukkig kan zijn, zodat ‘alle mensen 
houden van elkaar’. 

Het verhaal - Vraag de kinderen te luisteren naar het volgende 
verhaal. Ook hier gaat het over het vormen van een groep. 
 

De klas van juf Sara had een gastspreker, de burgemeester. De kinderen 
mochten aan de burgemeester van de stad vragen stellen. Rob was er als de 
kippen bij: ‘Hoe kun je als burgemeester goed zijn voor elke mens in de stad?’ 

De burgemeester antwoordde: 
‘Een: Ik spreek iedereen aan met zijn naam en ik kijk hem of haar aan. Ik 
probeer aan iedereen wel eens een compliment te geven. 
Twee: Ik probeer te luisteren naar de problemen van elke inwoner. Ik vraag 
hoe het met hen gaat. 
Drie: Ik probeer ook iets te doen aan de problemen van de armen.’ 

‘Een, twee, drie. Al het goede bestaat uit drie,’ riep An. 

‘Is het dat niet wat Jezus ons vroeg te doen?’ dacht juf Sara. 

Een, twee, drie. Goed zijn voor de anderen. Moet ik onthouden, God! 

 
Even stilstaan - mogelijkheid 1 

Aan het begin van elke voorbede wordt er telkens een kaarsje 
aangestoken. Leerlingen kunnen eventueel de tekstjes lezen. 

 leerkracht Laten we stil worden en bidden tot God. Hij kan ons helpen om dit te 
onthouden. 

 leerling We steken een kaarsje aan voor onze klas, waar wij allemaal een 
plaatsje hebben. We bidden dat iedereen er zich gelukkig mag voelen. 

 leerling We steken een kaarsje aan en bidden dat we mensen mogen zijn die 
bereid zijn te helpen en te luisteren naar anderen. 

 leerling We steken een kaarsje aan voor de vele kinderen in de wereld, die om 
allerlei redenen niet naar school kunnen gaan.  

 leerkracht God, Gij hebt onze gebeden gehoord.  Help ons om oog en oor te 
hebben voor elkaar zodat we samen een goede klas kunnen zijn.” 
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NNAAAARR  DDEE  KKEERRNN 
 
 

Elk kind wordt geboren met een veelheid aan talenten en 
mogelijkheden. Ons werk dient gericht te zijn op het ontwikkelen van 
dit potentieel. Een eerste belangrijke stap hierbij is niet zozeer die 
talenten ontwikkelen, maar ze allereerst ontdekken en benoemen. 
Zelfs volwassenen vinden het moeilijk om hun talenten of 
kernkwaliteiten (dat wat hen “uniek” maakt) te benoemen. Zeker niet 
omdat ze er geen bezitten, maar omdat ze niet geleerd hebben ze te 
verwoorden  en te bevragen. 

“Ken jezelf” is een eeuwenoude wijsheid, maar is vaak moeilijker dan 
je denkt. Hier volgen enkele lessen die een aanzet kunnen zijn. 

De lessen staan niet in een vaste volgorde. Je kan dus je eigen keuze 
maken. Denk echter steeds aan het pedagogische principe om van 
gemakkelijk naar moeilijk te gaan, van eenvoudig naar ingewikkeld, 
van algemeen naar specifiek, van oppervlakkig naar de kern. 

 
EEN SPEL - WIE ZEG JIJ DAT IK BEN? 
Voor we met de leerlingen op zoek gaan naar de eigen kernkwali-
teiten, proberen we na te gaan wat anderen over ons denken. 

Dit spel kan vooraf gegaan worden door “momenten of lessen” over 
kwaliteiten waarin vooral de positieve eigenschappen van mensen 
worden benadrukt. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van figuren 
uit verhalen (boeken, tv…) met vragen als: Waarom vinden we Robin 
Hood een goed mens? Wat vind je sympathiek aan Samson? 

De leerlingen lopen rond in de klas en vragen aan vijf 
medeleerlingen om een passende sterpunt te geven. 
Nadien kan elkeen zijn vijf sterpunten tot een ster 
vormen en samenhouden door een versierd sterhart 
in het midden te plakken. De sterren kunnen worden 
opgehangen. 

Samen met de leerlingen stelt je vast dat … 
 het niet altijd gemakkelijk is om kwaliteiten 

een juiste naam te geven, 

 als de kaart door anderen werd ingevuld, 
zeker ook andere kwaliteiten zouden be-
noemd worden, 

 iedereen een andere kijk heeft op iemand. 

kopieën van ‘sterpunten’ en ‘sterharten’ (>CD) 
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Maak tijd om met de leerlingen te reflecteren over hun persoonlijke 
ster. Elke leerling kleurt of omlijnt een sterpunt in het 

 groen als hij of zij dit ook zelf vindt, 
 rood als hij of zij er niet zeker over is, 
 oranje als hij of zij de kwaliteit niet goed begrijpt. 

In het volgend kringgesprek kunnen leerlingen te rade gaan bij elkaar. 
De volgende vragen kunnen zeker ook aan bod komen:  

 Wat vond je plezierig te lezen? 
 Waar was je verrast over te lezen? 
 Welke kleur is er het meest , het minst aanwezig op je kaart? 

Aan het eind van het gesprek is het belangrijk enkele inzichten te 
helpen verwoorden. Vergeet hierbij zeker de volgende inzichten niet: 

 Er bestaat geen gradatie in kwaliteiten . 
 Iedereen heeft kwaliteiten die hij kent en nog niet kent. 
 Iedereen heeft een bepaald idee over een ander, misschien is dit niet 

altijd een correct of volledig beeld. 

 

BEGRIJPEND LEZEN - KEN JEZELF 

Deel de vragenlijst uit en laat de kinderen deze individueel invullen. 
Indien nodig kan je de vragen klassikaal overlopen of verklaren. Zie 
erop toe dat deze lijst niet als test wordt gezien. 

Om een duidelijker beeld te krijgen van de verscheidenheid in 
antwoorden (toepasselijk op mezelf of helemaal niet) vragen we de 
vakjes te laten kleuren. 

Kies voor de bespreking een tiental zinnen uit de vragenlijst. Verzamel 
de leerlingen vooraan. Markeer drie plaatsen in de klas (rood, oranje 
groen). Ga voor elke zin op dezelfde manier tewerk. 

1 Lees de zin. 
2 Vraag de kinderen hun mening: “Zullen de meesten zich wel of 

niet herkennen in deze zin?” 
3 Laat iedereen op de plaats gaan staan die past ben hun eigen 

antwoord. 
4 Vergelijk in de bespreking hun verwachting met de werkelijke 

situatie. 

 

kopieën van ‘ken jezelf’ (p.22, ook op CD)  
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KKeenn  jjeezzeellff 
 
Deze vragenlijst laat je nadenken over jezelf. 
Als je dit invult weet je niet wíe je bent, maar wie je dénkt dat je bent! 

Geef telkens aan in welke mate de uitspraak juist is voor jou: 
  - dikwijls - kleur dat vakje groen 
  - soms - kleur dat vakje oranje 
  - zelden - kleur dat vakje rood 

 dikwijls soms zelden 

 1 Ik heb gevoel voor humor.    

 2 Op mij kan je rekenen.    

 3 Ik durf zeggen hoe ik mij voel.    

 4 Ik hou vol: ik maak af waaraan ik begin.    

 5 Ik doe ook dingen die ik niet leuk vind.    

 6 Ik heb een eigen mening over bepaalde zaken.    

 7 Ik ben koppig en kan moeilijk toegeven.    

 8 Ik heb het gevoel dat ik niet ben zoals anderen.    

 9 Ik vind het prettig om aandacht te krijgen.    

10 Ik voel me goed: ik ben tevreden over mezelf.    

11 Ik ben nogal lui.    

12 Ik maak het graag gezellig.    

13 Ik laat zien hoe ik me voel.    

14 Mijn humeur kan snel veranderen.    

15 Ik word vlug kwaad.    

16 Ik zit graag naar buiten te kijken en te dromen.    

17 Ik vind het niet moeilijk om iets vriendelijks te zeggen.    

18 Ik zeg onmiddellijk wat ik denk.    

19 Ik hou van mooie dingen en kan ervan genieten.    

20 Ik krijg graag zakgeld.    
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 dikwijls soms zelden 

21 Ik zou graag de wereld beter maken.    

22 Ik heb veel fantasie.    

23 Ik doe graag mee met de groep.    

24 Ik ben in veel dingen geïnteresseerd.    

25 Ik kan hard werken als het nodig is.    

26 Ik kan gevoelens van anderen begrijpen.    

27 Ik kan me goed aanpassen.    

28 Ik kan me bij teleurstellingen neerleggen.    

29 Ik denk over alles goed na.    

30 Ik luister niet graag naar “een baas”.    

31 Ik ben graag eerlijk.    

32 Ik kan met mijn eigen stommiteiten lachen.    

33 Als ik iets wil, wil ik het onmiddellijk.    

34 Ik voel me gesteund door anderen.    

35 Ik loop niet weg van mijn problemen.    

36 Ik kan goed samenwerken met anderen.    

37 Ik werk de dingen die ik moet doen op tijd af.    

38 Ik begin graag aan iets nieuws.    

39 Ik ben wel eens kwaad op mezelf.    

40 Ik maak graag plannen.    

41 Ik speel het liefst met kinderen van mijn leeftijd.    

42 Ik luister liever dan zelf te praten.    

43 Ik lach niet met de mening van een ander.    

44 Ik hou rekening met de gevoelens van anderen.    

45 Ik ben anders onder vrienden dan op school.    

46 Mijn cijfers op school geven goed aan wat ik kan.    

47 Ik doe gekke dingen.    

48 Ik doe alles wat anderen van mij vragen.    

49 Ik ben graag lid van een jeugdbeweging.    

50 Het wenen van anderen vind ik  niet “belachelijk”.    
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EEN CREATIE - DIT BEN IK  

Leerlingen krijgen twee opdrachten mee: 
1 Maak een collage van jezelf zoals je je nu bekijkt. 
2 Maak een collage van jezelf zoals je graag zou willen zijn (nu of in 

de toekomst). 
 

 
 
 
 

EEN KLASVERHAAL  - HELDEN VERZINNEN  
Iedereen zit in een kring. Je legt uit dat we nu een fantastisch verhaal 
gaan maken met niets anders dan helden en geweldige zaken. Een 
verhaal dat gaat over de kinderen van de klas. Een verhaal waarin ze 
mogen pronken met zichzelf. 

Je begint te vertellen over een leerling. Die leerling vult het verhaal 
aan door iets goed van zichzelf te zeggen. Na een minuutje noem je 
een andere leerling die dan in het verhaal “verschijnt”. Je kan dit 
verhaal zo uitgebreid laten worden als je zelf wil. 

Lkr: Dirk leeft in de middeleeuwen en is een goede ridder.  

Dirk: Ik kom steeds op voor de armen en de zwakken, vrouwen en wezen. Ik ben van 
niets bang, ook niet van de draak die ik gisteren versloeg en zo het dorp redde van de 
vuurdood. Daarom word ik vandaag gekroond tot ereburgemeester.  

Lkr: Ilse, de dochter van de burgemeester, geeft hem de sleutel van de stad.  

Ilse: Ik ben een heel mooie jonkvrouw die zeer goed kan zingen. Ik heb ook veel 
aandacht voor de zieken: elke dag ga ik na het werk thuis, helpen in de ziekenboeg van 
de gemeente. 

Lkr: Daar ziet ze Debby vaak.  

Debby: Ik werk ook in de ziekenboeg… enz. 
 

 

 

materialen om een collage te maken - eventueel voorbeeld van de juf 

Je kan dit verhaal op band opnemen om later te gebruiken als ruggengraat voor een poppenspel waarbij 
de poppen al dan niet zelf door de leerlingen gemaakt worden. 

Hierbij kan je ook gebruik maken van de resultaten uit de vragenlijst ‘Ken jezelf’ of aan de hand van de 
samengestelde ster (p.20). 

Na het verzinnen kan je de leerlingen dit verhaal laten noteren, bijvoorbeeld als artikel voor 
een krant, als een kort verhaal om dit in een andere klas te gaan voorlezen, als strip, … 
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EEN TUSSENDOORTJE -  LINKS OF RECHTS 

De leerlingen staan op 1 lijn achter elkaar (steen tussen). De leer-
kracht staat op een stoel voor de rij zodat hij/zij overzicht houdt. 

De leerkracht haalt verschillende stellingen aan. Dit kan over kwali-
teiten gaan of iets heel anders. Na elke stelling gaat wie akkoord is 
een steen naar links, wie niet akkoord is een steen naar rechts. Op het 
einde neemt de leerkracht een foto van de groep waarop je zal 
kunnen zien dat de groep “uit elkaar gewaaierd is” omdat iedereen 
anders is. 

Afhankelijk van de vragen zal de groep anders “uitwaaieren”. Daarom 
is het leuk om deze oefening regelmatig te herhalen en een moment 
te nemen om de verschillende foto’s in de klas met elkaar te 
vergelijken. De conclusie van dit moment zal zijn: we zijn allemaal 
anders, we denken anders, we voelen anders… we zijn uniek. 

 
EEN WO-LINK - VERKOOP JE ZELF 
Het thema beroepen is zeer goed gekend in een basisschool. Het komt 
er op aan om dit te verrijken met een inbreng naar “kwaliteiten”.  
Leerlingen leren dat kwaliteiten van elkaar verschillen, maar dat er 
geen rangorde in is en dat derhalve elk beroep evenwaardig is. 

Ensceneer enkele sollicitatiegesprekken in de klas voor bepaalde 
beroepen die eerder werden besproken. Speel een werkgever en 
vraag aan de sollicitanten (leerlingen) naar hun kwaliteiten met 
betrekking tot het beroep waarvoor ze komen. 

Laat leerlingen op zoek gaan naar passende kwaliteiten voor ver-
schillende soorten beroepen en functies. Geef hen nadien de op-
dracht om zichzelf aan te prijzen in een advertentie voor een bepaald 
beroep. In de advertentie laten ze zowel delen van het beroep als de 
nodige kwaliteiten (die zij bezitten) aan bod komen. 

 

ruimte (speelplaats, turnzaal) - stoel - fototoestel 

(WO-)thema beroepen - beschrijvingen van enkele beroepen en functies 

De sterren die samengesteld werden (zie spel p.20) kunnen ter voorbereiding van het sollicitatie-
gesprek bovengehaald worden. Een andere mogelijkheid is een ster per beroep te maken, die toont 
welke kwaliteiten ervoor nodig zijn. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eén van de hoofdbekommernissen van mensen die werken 
aan de vorming van anderen, is hen te leren kennen en te ontdekken 

op welke manier men zich het best tegenover hen gedraagt. 

 
Jean-Baptiste De La Salle, Méditation 33-1 

 


