
      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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Beste directie 

Beste leerkrachten 

 

Men hoort soms zeggen dat een school geïnspireerd door het gedachtegoed van 
Jean Baptiste De La Salle eigen accenten legt of ‘anders is’. De aandacht voor de zorg 
voor elke leerling, het geven van integrale en optimale kansen zijn ons niet vreemd. 
De La Salle ligt aan de basis van ons omgaan en opvoeden van leerlingen. 

Met deze derde brochure (voetnoot brochure 1 en 2) en cd willen we u opnieuw 
lesmateriaal en methodieken aanbieden over de derde pijler van ons lasalliaans 
opvoedingsproject: ‘Kansen geven’. 

We willen ook de “week van De La Salle” promoten. Het vieren van feest op school 
werkt groepsversterkend; het creëert verbondenheid tussen collega’s en leerlingen. 
We stellen voor om het materiaal te introduceren rond de feestdag van Jean-
Baptiste De La Salle op 15 mei.  

 

Wat vind je in deze brochure? 

De activiteiten worden voorgesteld in het kader van een project, maar kunnen ook 
los gebruikt worden of inspirerend werken voor schooleigen opties. De duur en 
intensiteit van het project kan variëren, afhankelijk van de eigen wens. 

Als start kozen we het verhaal "Een zaadje in de wind" (hoofdstuk 1). Voor het 
vervolg reiken we drie opeenvolgende invalshoeken aan, van waaruit kansen kunnen 
ontstaan (hoofdstuk 2 tot 4): 

¬ Kansen krijgen maakt gelukkig, maar wie gelukkig door het leven gaat, staat ook 
meer open om de kansen die op zijn of haar weg liggen te ontdekken. Wie goed 
in zijn vel zit kan kansen naar waarde inschatten en makkelijker de juiste keuze 
maken. 

¬ Anderen kansen geven, is anderen ruimte geven om datgene wat ze voelen, 
denken, wensen te (leren) verwoorden. In communicatie met anderen leer je 
jezelf kennen en naar waarde schatten. 

¬ We leren uit onze fouten. Door kinderen dit te laten inzien én ervaren, creëer je 
leerkansen. Kansen geven is dus ook grenzen stellen en duidelijk stellen welk 
gedrag je verwacht. Zo werken kansen motiverend. 

Doel is om telkens met de kinderen enkele dagen stil te staan bij een invalshoek en 
deze te toetsen aan hun eigen ervaringen. De beschreven activiteiten kunnen hierbij 
helpen. Vanuit deze momenten leren kinderen iets over zichzelf. Dit kan leiden tot 
tekeningen, schrijfsels, opdrachten… (cfr. "andere ideeën" (p. 15 - 20 - 23 - 26) of 
ideeën van jezelf en de kinderen, via lesmomenten, contract- of hoekenwerk). Bij het 
afsluiten van een invalshoek of op het einde van de reeks, motiveren we de kinderen 
om voor zichzelf uit te maken wat ze leerden, wat ze interessant vonden. De 
tekeningen, schrijfsels of andere opdrachten die zij passend vinden, komen in hun 



 

 

portfolio. De rest niet. Zo heeft elk kind aan het eind van het project een 
weerspiegeling van zijn of haar eigen proces. 

Tot slot bieden we een bezinnend moment aan om dit project met klas of school 
(naar wens) af te sluiten (hoofdstuk 5). 

 

Praktische weetjes … 

Elke school krijgt een brochure en een cd toegestuurd en bepaalt zelf hoe ze dit 
materiaal onder de collega’s verspreidt. Het materiaal zal ook ten dele op de website 
(www.vlp-scholennetwerk.be) terug te vinden zijn. Extra exemplaren zijn te 
verkrijgen in het De La Salle-centrum. 

 

Gezocht! 

We zoeken nog steeds collega’s die wensen mee te helpen aan het ontwikkelen van 
lesmateriaal. Samen kunnen we meer dan alleen! Praktische beslommeringen in 
verband met tijdsbesteding en verplaatsingen kunnen steeds worden besproken. 

 

Hoe was het? 

Graag ontvingen we jullie reacties (ervaringen, foto's of bedenkingen), zowel over dit 
initiatief als over de uitwerking en verwerking van het materiaal. Zo kunnen jullie 
een inspiratiebron zijn voor andere scholen en voor de brochure van volgend jaar. 

 

An De Bremme, Sara Madder en Robert Baeten 

 

 
debremme.an@telenet.be  

saramadder@gmail.com  
robert.baeten@vsko.be  
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ACHTERGROND 
 
 

KANSEN GEVEN IS… 
… ook kansen laten ontdekken. 

 

We leven in een wereld met vele mogelijkheden en 
tegelijkertijd met heel wat onzekerheden. De context waarin 
kinderen opgroeien, overstijgt de veilige structuur die de thuis- en 
schoolomgeving zou kunnen bieden. Het internet en andere media  
dagen kinderen uit om informatie te zoeken en virtuele relaties aan te 
gaan. Leerlingen zijn daardoor veel persoonlijker betrokken bij hun 
eigen proces van ontwikkelen en leren. 

Om kinderen in deze wereld te helpen hun weg te vinden is het 
belangrijk om de ontwikkelingen buiten de schoolmuur te volgen en in 
hun leerproces de mogelijkheid in te bouwen om, in dialoog met 
leerlingen, op zoek te gaan naar de kansen die ze kunnen aangrijpen 
om hun persoonlijke ontwikkeling en toekomst  te garanderen. Dit 
houdt ook "grenzen stellen" in, omdat elke keuze immers verantwoor-
delijkheid creëert. Bij dit alles willen we vooral oog hebben voor 
kinderen die het van thuis uit moeilijk hebben om die snelle 
maatschappelijke ontwikkelingen te volgen en hen extra aandacht en 
extra kansen schenken. 

 

 
 

Voor Jean-Baptiste De La Salle leidde het bewust worden van het onrecht in 
zijn omgeving  tot een radicale ommekeer in zijn benadering van opvoeding 
en onderwijssysteem. Hij koos ervoor om scholen op te richten voor de 
kansarmen. Zij leken immers al heel vroeg in hun leven veroordeeld tot 
armoede omwille van hun sociale afkomst. Door kosteloos onderwijs te 
organiseren wilde hij jongeren in staat stellen werk te vinden en zich te 
integreren in de verstedelijkte omgeving van de 17e eeuw. Voor De La Salle 
lag dit hele streven ingebed in een christelijke geloofsbeleving. Voor hem  
betekende kansen geven  ‘verlossing brengen’ uit de vicieuze cirkel van 
armoede en onwetendheid en zo in te gaan op de bevrijding  die het 
christelijke geloof met zich meebrengt. 

 

 

 

 

 

MEDITATIE  - De La Salle 
¬ Gebruik je tegenover je leerlingen een taal die helder is en makkelijk te 

verstaan?  
¬ Heb je tot nu toe het geluk van je leerlingen gezien als je persoonlijke 

bekommernis?  

DE LA SALLE, ZIJN TIJD VOORUIT !  
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DE STER - EEN SYMBOOL 

Het symbool van de Broeders van de Christelijke scholen 
is een heldere, zilveren ster op een blauw schild dat als 
zinspreuk vermeldt: "Signum Fidei" of "Teken van ge-
loof". De ster verwijst naar het geloof en naar de liefde. 
Laten we steeds verenigd blijven; dat niets ons van 
elkaar scheidt. 

De spreuk Signum Fidei drukt de belangrijkste dimensie 
uit van de spiritualiteit van De La Salle. Hij heeft steeds 
benadrukt dat de broeders “alles bekijken met de ogen 
van het geloof, in alles handelen vanuit Gods oogpunt en 
alles aan God toeschrijven”. De ster herinnert de 
broeders eraan dat zij steeds op weg zijn om God te 
vinden in een arm kind/jongere. 

 

VIA PORTFOLIO - EEN EIGEN LEERPROCES 

Onze brochures willen bijdragen aan modern en toekomstgericht 
onderwijzen en leren. Dit is een duidelijke lasalliaanse opdracht. "Een 
leven lang leren" is geen slogan maar een realiteit voor onszelf en 
onze kinderen omdat kennis heel snel veroudert. 

Levenslang leren wordt gestimuleerd wanneer kinderen van jongs af 
aan op een authentieke wijze leren. Hierdoor kunnen zij zichzelf later 
beter aansturen om te blijven leren. 

Volgens Roelofs en Fransen (1997) voldoet een authentieke leeromgeving aan 
de volgende kenmerken, waarvan sommigen reeds door De La Salle werden 
aangehaald: 
¬ Kinderen construeren kennis in complete of complexe situaties. Hierbij zijn 

uiteenlopende kennis- en vaardigheidsaspecten te onderscheiden. De taak 
moet betekenisvol zijn en niet worden opgedeeld in kleine deeltaken. 

¬ Een taak moet gericht zijn op de leefwereld van het kind. Nieuwe kennis 
moet aansluiten op de voorkennis.  

¬ De kinderen verwerven kennis en vaardigheden die zij in het dagelijks leven 
nodig hebben. 

¬ Er wordt een beroep gedaan op de communicatie- en samenwerkings-
vaardigheden van de kinderen. Kinderen leren van en met elkaar. 
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In deze brochure willen we dan ook het werken met een portfolio 
door kleuters en leerlingen in de schijnwerpers plaatsen. Dit instru-
ment werkt stimulerend en levert een brede kijk op het eigen leer-
proces. Het draagt  bij aan een persoonsgerichte leeromgeving, pijler 
twee uit ons opvoedingsproject. Het kind wordt door een portfolio 
eigenaar van zijn eigen leerproces en krijgt er zelf verantwoor-
delijkheid over. Een portfolio bijhouden is iets dat een kind voor zich-
zelf doet. Niet iets dat voor haar/hem gedaan wordt of dat zij/hij voor 
iemand anders moet doen. "Doordat kinderen actief met de stof bezig 
zijn, leren zij meer." (Hewett, 2004) 

Het begrip "portfolio" komt tegenwoordig steeds vaker voor in handleidingen, 
in opleidingen en dus ook op scholen. 
Oorspronkelijk werd met "portfolio" een map bedoeld met verzameling van 
werken van kunstenaars, architecten, (foto-)modellen die men gebruikt om 
aan belangstellenden te tonen om werk te verwerven. 

 
"Een groot pluspunt van portfolio’s is dat leerprocessen voor anderen 
meer toegankelijk zijn. Door het portfolio aan andere kinderen, ouders 
of leerkrachten te presenteren, kan het kind laten zien wat het heeft 
geleerd, waarin het vooruit is gegaan, wat haar/hem nog moeite kost 
en wat het in de komende periode wil bereiken. Portfolio’s nodigen 
uit tot interactie tussen kinderen onderling, de leerkracht en het kind 
en tussen ouders en kinderen. (…) Tot slot verhogen portfolio’s de 
motivatie en betrokkenheid van kinderen. Succeservaringen kunnen 
het zelfvertrouwen en gevoel van competentie van kinderen 
vergroten. Doordat je anderen deelgenoot van je vorderingen maakt, 
stijgt de betrokkenheid". (Castelijns & Kenter, 2009) 

Bron: De reader Portfolio’s in theorie en praktijk 
Esther Poos 
Uitgeverij OMJS 
ISBN: 9789081748407 

We wensen jullie veel succes. 

 

http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/magento/index.php/literatuur/kindportfolio-s-in-theorie-en-praktijk.html
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LEESWIJZER 
Bladen die voor leerlingen bedoeld zijn, herken je door een verschil 
in de pagina-rand. De rij kindjes uit ons logo dat rechts-onder terug 
te vinden is, vertelt je dat het blad zonder aanpassingen gekopieerd 
kan worden om in de klas te gebruiken. Maar laat deze pagina's 
vooral ook een inspiratie zijn om zelf opdrachten te verzinnen of om 
de eigen ideeën van de kinderen aan te sturen. 
 
 
 
Verschillende van de beschreven materialen zijn terug te vinden op 
bijgevoegde CD (achter in de brochure). De indeling van de bestanden 
is gebaseerd op de inhoudstafel. 
 

 
De materialen die nodig zijn om de activiteit uit te voeren staan 
opgesomd bij de paperclip. Hierbij kan verwezen worden naar 
leerling-pagina’s in de brochure, documenten op de cd of andere 
materialen. 

 

Soms worden er achter een beschreven activiteit enkele tips 
aangereikt (zoals hieronder) in “klipkadertjes”. 

Heb je vragen of bedenkingen? 
Dit mag zeker leiden tot een brief of mail naar ons (door leerkracht of leerlingen): 

  VLP - Brochure BaO   vlp-studiecentrum@skynet.be 
  H. Placestraat 47 
  1702 Groot-Bijgaarden 
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DOELSTELLINGEN 
 

KENNIS 
Lln weten dat iedereen van elkaar 
verschilt. 
Lln weten wat "kansen" zijn. 
 

VAARDIGHEDEN 
Lln kunnen voorbeelden geven van 
situaties waarin ze zelf kansen gaven of 
kregen. 

ATTITUDES 
Lln aanvaarden de individuele verschillen 
in het kansen krijgen zonder 
waardeoordeel. 
Lln ervaren de individuele verschillen als 
een rijkdom van de samenleving. 
Lln leren reflecteren over de eigen 
kansen.

 
 
ONTWIKKELINGSDOELEN 
 

NEDERLANDS - LUISTEREN 
1.5 Kleuters kunnen een beluisterd 

verhaal, bestemd voor hun 
leeftijdsgroep, begrijpen. 

1.6  Kleuters kunnen de bereidheid 
tonen om naar elkaar te 
luisteren en om zich in te leven 
in de boodschap. 

 

NEDERLANDS - SPREKEN 
2.10  Kleuters kunnen zich inleven in 

duidelijk herkenbare rollen en 
situaties en vanuit eigen ver-
beelding/beleving hierop 
inspelen. 

2.11  Kleuters hanteren bij het reali-
seren van de hierboven ge-
noemde ontwikkelingsdoelen 
zoveel mogelijk standaard-
Nederlands ondersteund door 
volwassenen. 

2.12  Kleuters zijn bereid om eigen 
gevoelens en verlangens op 
een persoonlijke manier uit te 
drukken. 

2.13  Kleuters beleven plezier in het 
gebruiken van taal en het 
spelen met taal in concrete 
situaties. 

 

NEDERLANDS - TAALBESCHOUWING 
5.2  Kleuters beseffen dat 

boodschappen visueel kunnen 
worden bewaard en daardoor 
opnieuw kunnen worden 
opgeroepen. 

 

MUZISCHE VORMING - BEELD 
1.4  Kleuters kunnen verschillende 

beeldende, technische middelen 
aanwenden en samen gebruiken 
om tot beeldend werk te komen. 

 
 
EINDTERMEN 
 

NEDERLANDS - LUISTEREN 
1.5  Lln kunnen de informatie op een 

persoonlijke en overzichtelijke wijze 
ordenen bij een uiteenzetting of 
instructie van de leerkracht. 

1.6  Lln kunnen de informatie op een 
persoonlijke en overzichtelijke wijze 
ordenen bij een voor hen bestemde 
instructie voor een buitenschoolse 
situatie. 
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NEDERLANDS - SPREKEN 
2.1 Lln kunnen (beschrijvend) het 

gepaste taalregister hanteren als ze 
aan leeftijdsgenoten over zichzelf 
informatie verschaffen. 

2.2 Lln kunnen (beschrijvend) het 
gepaste taalregister hanteren als ze 
iemand om ontbrekende informatie 
vragen. 

2.5  Lln kunnen het gepaste taalregister 
hanteren als ze vragen van de 
leerkracht in verband met een 
behandeld onderwerp 
beantwoorden. 

2.6  Lln kunnen het gepaste taalregister 
hanteren als ze van een behandeld 
onderwerp of een beleefd voorval 
een verbale/non-verbale 
interpretatie brengen, die begrepen 
wordt door leeftijdgenoten. 

2.7  Lln kunnen het gepaste taalregister 
hanteren als ze bij een behandeld 
onderwerp vragen stellen die 
begrepen en beantwoord kunnen 
worden door leeftijdgenoten. 

 

NEDERLANDS - LEZEN 
3.5  De leerlingen kunnen (verwerkings-

niveau = structureren) de informa-
tie ordenen die voorkomt in voor 
hen bestemde verhalen, kinder-
romans, dialogen, gedichten, 
kindertijdschriften en jeugdency-
clopedieën. 

NEDERLANDS- STRATEGIEËN 
5.4 De leerlingen kunnen bij de 

eindtermen luisteren, lezen, 
spreken en schrijven de volgende 
strategieën inzetten: het resultaat 
beoordelen in het licht van het 
luister-, lees-, spreek- of schrijfdoel. 

MUZISCHE VORMING - BEELD 
1.4  Lln kunnen plezier en voldoening 

vinden in het beeldend vormgeven 
en genieten van wat beeldend is 
vormgegeven. 

 

MUZISCHE VORMING DRAMA 
3.3 Lln kunnen geconcentreerd luiste-

ren naar een gesproken tekst (ver-
teld of voorgelezen) en die monde-
ling, schriftelijk, beeldend of drama-
tisch weergeven. 

3.4 Lln kunnen spelvormen in een so-
ciale en maatschappelijke context 
hanteren. 

3.5 Lln kunnen ervaringen,  gevoelens, 
ideeën, fantasieën, uiten in spel. 

 

MUZISCHE VORMING - ATTITUDES 
6.1 Lln kunnen blijvend nieuwe dingen 

uit hun omgeving ontdekken. 
6.5 Lln kunnen respect betonen voor 

uitingen van leeftijdgenoten, 
behorend tot eigen en andere 
culturen.  

 

LEREN LEREN 
3 Lln kunnen op systematische wijze 

samenhangende informatie (ook 
andere dan teksten) verwerven en 
gebruiken.  

5 Lln kunnen, eventueel onder bege-
leiding: hun lessen, taken en op-
drachten plannen en organiseren, 
hun eigen leerproces controleren 
en bijsturen. 

 

SOCIALE VAARDIGHEDEN 
1.1 Lln kunnen zich op assertieve wijze 

voorstellen. 
1.2 Lln kunnen in omgang met anderen 

respect en waardering opbrengen. 
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1. KANSEN OP JE WEG 
 
 
HET VERHAAL - EEN ZAADJE IN DE WIND  (Eric Carle) 
Aan de hand van kleurrijke collages en een simpele maar poëtische 
tekst vertelt dit boek het verhaal van de levenscyclus van een bloem. 
Tien zaadjes worden meegevoerd door de wind. De lange reis brengt 
hen in verschillende situaties en niets vermoedend groeit uiteindelijk 
het kleinste zaadje uit tot een schitterende rode bloem. 

Net als het kleine zaadje komt zelfs het kleinste kind kansen (en 
gevaren) tegen op zijn weg naar volwassenheid. De La Salle zag het als 
zijn taak om hen de kansen te laten zien en er ook zelf aan bij te 
dragen. Als leerkracht is ook dit een opdracht in ons onderwijzen. 

Het verhaal kan op verschillende manieren voorgelezen worden, met 
kamishibai, poppenkast, powerpoint… (>CD) Je kan er ook een project 
van maken dat in verschillende klassen of zelfs in heel de school leeft. 
De onderstaande activiteit beschrijft hoe de tweede of derde graad 
zich kan voorbereiden om het verhaal aan kleuters (of eerste graad) 
voor te lezen aan de hand van een verteltafel. 

Opdracht 

Leg de kinderen (3e graad) uit dat ze een prentenboek gaan voorlezen 
aan de kleuters/1e graad, maar zo, dat ze er zelf nadien mee aan de 
slag kunnen. Het is namelijk de bedoeling dat het boek tot leven komt 
voor hen. Fantaseer met je klas wat dat allemaal kan betekenen. 

 levendig voorlezen door intonatie en/of met prenten of materialen 

 het decor in 't echt maken 

 de personen en voorwerpen uit het boek namaken 

Stuur de leerlingen met hun lijstje naar de leerkracht van de klas waar 
ze gaan voorlezen om te vragen of hij/zij nog andere tips heeft. 

 

Kennismaking met het boek 

Lees het verhaal voor aan de klas. Vraag hen om heel goed te 
luisteren. Ze moeten het boek immers door en door kennen. Na het 
voorlezen zet je hen in groep. Elke groep krijgt een andere opdracht. 

 Leg de pagina's in de juiste volgorde. 

 Welk deel uit het verhaal ontbreekt? 

boek - geprinte platen - kopieën van de opdrachten (>CD) - allerhande 
knutselmaterialen - voorleeswijzer (>p.14) 
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 Vul het ontbrekende woord in. 

 Welk voorwerp komt er niet in voor? 

 
 
Voorbereiding 

Vertel dat de leerlingen bij het verhaal een verteltafel gaan uitwerken. 
Zo kunnen de kleuters nadien het verhaal zelf spelen en vertellen. 
Terwijl een leerling voorleest kan een andere voorwerpen laten 
bewegen met eventueel bijpassende geluiden. 

Maak met de kinderen een takenlijst op. Deze kan er bijvoorbeeld als 
volgt uitzien: 

1. Enkele prenten kiezen om als decor na te maken (A3 blad of groter om 
achter de verteltafel op te hangen). 

2. Belangrijke  attributen uit het verhaal oplijsten en deze knutselen (in 
3D: klei, sokpoppen, …) of verzamelen (speelgoed, knuffel, echt voor-
werp, …). 

3. Het voorlezen inoefenen (voorleesvaardigheden als intonatie, 
articulatie en tempo, …). 

4. Het samenspel tussen voorlezen en "meespelen" oefenen. (Laat hen 
niet alles uitbeelden. Dit zou de haalbaarheid van zowel uitbeelden als 
volgen te moeilijk maken.) 

Spreek af wie wat wil doen, maak eventueel een planning op en geef 
hen via contract- of hoekenwerk de ruimte om in groep of individueel 
aan de voorbereiding te beginnen. 

Let er op dat het voorleesmoment niet als snel tussendoortje wordt gezien. 
Spreek goed af met de kleuterleid(st)er hoe de organisatie verloopt, zodat 
kleuters en leerlingen aandachtig het moment kunnen doormaken. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na wat oefenen kan een try-out ingelast worden: het geheel voor de klas 
brengen of voor enkele leerkrachten. Met hun tips kan dan verder 
geoefend worden. 
 

Heb je sterke schrijvers, laat hen het prentenboek zelf schrijven door hen 
enkel de prenten mee te geven. 
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 Voorleeswijzer
 
Wil je het voorlezen zo goed mogelijk oefenen? Lees 
dan deze tips. 

Weet je zeker dat het goed zit? Zet dan een 
kruisje in het eerste hokje van de tip. 

Je kan ook vragen wat iemand anders (een 
leerling of een leerkracht) er van denkt. Vindt die 
ander het ook goed? Hij of zij mag dan een 
kruisje zetten in het hokje ernaast. 

Staat er een kruis in elk hokje? Dan mag je er zeker van zijn dat de kinderen 
zullen genieten van jouw voorleesmoment. 

 

 goed 
voor mij 

goed voor 
een ander 

TIP 1  Weet wat je leest. 
Lees het boek eerst zelf. Waar gaat het boek precies over? 
Wat gebeurt er allemaal? Hoe loopt het verhaal af? 

  

TIP 2  Waar en wanneer lees je voor? 
Lees het boek voor op een rustige plek en op een gezellig 
moment van de dag. 

  
TIP 3  Bekijk samen de kaft. 

Praat met de kinderen over de voorkant van het boek. 
Waar zou het boek over gaan? Wat zou er gebeuren? Zo 
maak je ze nieuwsgierig. 

  

TIP 4  Reageer kort op wat een kind zegt. 
Kort reageren mag best. Maar niet te lang, als elk kind veel 
wil zeggen, kan je niet verder lezen. 

  
TIP 5  Let op moeilijke woorden. 

Bedenk op voorhand welke woorden moeilijk kunnen zijn. 
Zoek een ander woord of beeld het uit tijdens het 
voorlezen. 

  

TIP 6  Gebruik je stem. 
Lees niet te snel en niet te traag. Is een stuk van het 
verhaal vrolijk of angstig? Probeer je stem ook zo te laten 
klinken. 
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ANDERE IDEEËN 
Wat sprak me aan? 

Laat de kinderen hun favoriete moment uit het verhaal naar eigen 
keuze inkleuren (>CD), schilderen, knutselen. 

 
Wat doet me groeien? 

Voer een kringgesprek aan de hand van volgende vragen. 

 Waardoor word jij groter? 
 Als je heel verdrietig of boos bent, is er dan iets dat je minder verdrietig 

of boos kan maken? 
 Waardoor kan je verstand groeien? Zijn er ook dingen of mensen buiten 

de school die je slimmer maken? 
 Hoe leer je eigenlijk stappen of fietsen? Wat helpt je daar allemaal bij? 

Laat hen nadien naar eigen keuze een tekening, gedichtje, collage, 
tekstje maken. 
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2. KANSEN BRENGEN GELUK - GELUK CREËERT KANSEN 
 
 
Als je ouders vraagt wat ze hun kinderen toewensen zal dikwijls "Dat 
ze gelukkig worden!" het antwoord zijn. Dit is ook het antwoord van 
vele leerkrachten: "Kinderen moeten zich in de eerste plaats goed 
voelen in mijn klas." "Kansen geven" houdt ook telkens "kans op 
gelukkig zijn" in. Maar hoe maak je ze gelukkig?  

Geluksprofessor Ruut Veenhoven geeft ons enkele tips voor een geluks-
bevorderende opvoeding: 

1. Geef ze een veilige, liefdevolle en stabiele omgeving.  

2. Leer ze kiezen.  

3. Geef ze tijd en ruimte om uit te vinden wat bij ze past.  

4. Leer ze sociaal gedrag. 

5. Laat ze lekker bezig zijn. 

6. Til niet te zwaar aan schoolcijfers en opleiding.  

Deze tips zijn bedoeld voor ouders, maar kunnen evenzeer een leidraad 
zijn voor leerkrachten om dagelijks toe te passen in de school- of 
klassituatie. Op het internet, in de bibliotheek vind je natuurlijk nog 
veel meer over "gelukskunde". Na wat surfen zal je schitterende, ver-
bazende voorbeelden (artikels, films, … enz.) vinden over geluk, over 
bevorderen van geluk... 

 

HET GEDICHT - GELUK IS 

Nadat de kinderen het gedicht gehoord hebben, zelf gelezen hebben 
kan de verwerking beginnen. Afhankelijk van de leeftijd zal dit van 
concreet naar meer abstract te benaderen zijn. Het doel blijft het-
zelfde: kinderen verwoorden zelf wat voor hen geluk betekent. 

Mogelijke vragen en opdrachten 

 Beeld het gedicht uit. 
 Wat kunnen mensen doen als ze heel gelukkig zijn? (De foto's kunnen 

hierbij helpen.) 
 Wanneer spring jij een gat in de lucht? Gebeurt dat dikwijls?  

 Wanneer zie je andere mensen een gat in de lucht springen? (vb sport) 
 Kan dit kind echt zweven? Hoe doe je dat? 
 Ken je dat zweefgevoel? Wanneer ervaar je dat? 

kopieën van het gedicht (>CD) - foto's van mensen die (duidelijk zichtbaar) 
gelukkig zijn (>CD) 
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 Heb je je hart al voelen kloppen op een andere plaats dan je borst? 

Waar? Was je dan blij? Angstig? 
 "Uit een ei kruipen van verlangen": Zat dit kind in een ei? Naar wat 

verlangt het ? 
 Krijgt elk kind even veel kansen in het leven? Is elk kind even gelukkig? 

(opgepast voor "gevoelige" antwoorden) 

 Is er een groot verschil als het ei in Europa ligt of in Afrika? 
 Wat is geluk voor jou? 

 
 

EEN KNUTSELACTIVITEIT - GELUKSPOPPETJE 

Inleidend gesprek - Wat betekent geluk? 

Vraag de leerlingen wat volgens hen 'geluk' betekent. "Heb je je wel 
eens heel erg gelukkig gevoeld en waarom was dat? Wat maakt jou 
gelukkig?" Je kan naar het zaadje in de wind verwijzen: "Wanneer had 
het kleine zaadje volgens jou echt geluk? Wanneer was het gelukkig 
en waarom denk je dat? Zouden de andere zaadjes ook gelukkig 
geweest zijn?" 

Vertel dat je soms ook wel eens iemand veel geluk wil wensen, 
bijvoorbeeld als een vriend een sportwedstrijd gaat spelen, of gaat 
huwen, of op reis gaat. Kunnen de leerlingen voorbeelden noemen 
van een moment waarop hij of zij een ander geluk zou willen wensen? 

Laat een gelukspoppetje zien en vertel dat mensen in sommige 
landen/culturen geloven dat deze poppetjes geluk brengen. Zij geven 
dit aan elkaar, bijvoorbeeld als ze gaan trouwen of een lange reis gaan 
maken. In andere landen leggen de kinderen deze poppetjes onder 
hun hoofdkussen om alle trieste dingen te laten verdwijnen. 

Vraag de kinderen waarvoor zij een gelukspoppetje zouden willen 
hebben. 

 

Aan de slag 

Vertel de leerlingen dat ze vandaag zelf een gelukspoppetje gaan 
maken. Laat hen even de tijd om na te denken aan wie ze dit poppetje 
willen geven en waarom. Het kind mag helemaal zelf bepalen hoe zijn 
gelukspoppetje eruit zal zien.  

halve houten wasknijpers - repen van verschillende stoffen - linten - houtlijm 
- alleslijm - draad - stiften - e.a. 
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Laat zien hoe ze te werk kunnen gaan. 

 Toon hoe je van de twee stukken knijper een poppetje kunt maken door 
deze aan elkaar te lijmen. Op het hoofdje kunnen ogen en een mond 
getekend worden. 

 Met een bolletje wol of met draad kunnen haartjes gemaakt worden 
door dit vast te lijmen op het hoofdje. 

 Rol het poppetje in een stukje stof of vilt en knoop er een touwtje 
omheen, dit zijn de kleren. De kleren van het poppetje kunnen 
eventueel nog versierd worden met lint, andere stukjes stof, etc. 

Laat ze nu zelfstandig aan de slag gaan. Help zo nodig een kind op 
gang met een leuk idee of met een goede oplossing voor zijn eigen 
idee. Geef het kind complimenten voor zijn creatieve ideeën. "Wat 
wordt jouw gelukspoppetje prachtig!" of help een kind als het even 
niet weet hoe het verder moet. "Wat moet je nu gaan doen?" Wat 
heb je daarvoor nodig? Door het stellen van vragen, kun je kinderen 
een stapje verder helpen, zonder dat je de activiteit van de kinderen 
overneemt. 

Afsluiting - Kondig op tijd aan wanneer ze moeten stoppen. Zo weten 
de kinderen hoeveel tijd er nog rest om het poppetje af te maken. 
Sluit de activiteit af met een korte bespreking. "Vonden ze het leuk 
om een gelukspoppetje te maken? Was het moeilijk om het poppetje 
mooi aan te kleden? Waarom wel en waarom niet? Aan wie gaan ze 
het gelukspoppetje geven en waarom?" Zorg er voor dat het kind kwijt 
kan wat het kwijt wil. 

 
 
 
 

 

 
  

Schrijf een lieve wens op een strook stevig papier (‘Beterschap’, of ‘Veel 
geluk’), maak er een gaatje in met een perforator en bindt het papier met 
een lint of een touwtje aan het gelukspoppetje vast. Zo maak je een 
gelukspoppetjes-boekenlegger. 

Als de kinderen meerdere gelukspoppetjes maken, kunnen ze ook verkocht worden, waar-
bij het geld ten goede komt aan een door de kinderen gekozen goed doel (bijvoorbeeld aan 
kinderen in de derde wereld, omdat die wel een beetje geluk kunnen gebruiken). 
 

Als nevenactiviteit (portfolio) kunnen kinderen hun poppetje tekenen en erbij 
schrijven wie ze het gaven en waarom. 
In hun portfolio kunnen ze natuurlijk ook het gekregen poppetje steken met 
een briefje van wie en waarom ze het kregen. 
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EEN KANSSPEL - SPELEN = WINNEN? 
In heel veel klassen worden op het einde van een trimester de gezel-
schapsspellen binnengehaald. Kinderen mogen dan vrij spelen met 
elkaar.  

Waarom doen we dat niet binnen dit thema met als doel: samen 
spelen, maar ook leren met "kansen" om te gaan.  

Leerkracht of kinderen brengen (kans)spelen mee. Het (les)verloop 
kan heel eenvoudig zijn. 

 

Voor 

De spelen worden getoond. De spelregels worden uitgelegd (liefst 
door de kinderen zelf). De moeilijkheid van het spel en het "kans-
element" wordt verduidelijkt.  

 De groepsverdeling kan ofwel toevallig gebeuren of kan door de 
leerkracht geregisseerd worden.  

 Afspraken worden gemaakt in verband met lawaaihinder. 

 

Tijdens 

De kinderen krijgen de tijd om rustig een spel te spelen. Na voldoende 
tijd of op een ander moment wordt van groep en van spel gewisseld. 

 

Na 

Nabespreking (na 1 of meerdere spellen): het doel is om de kinderen 
zelf te laten ontdekken dat het plezier in kansspelen juist zit in de 
onvoorspelbaarheid van het "geluk" bij het dobbelen bijvoorbeeld. 
Dat je dit niet in handen hebt. Het is wel prettig om te winnen. 
Iedereen wint graag. Je winst garandeert echter niet dat je een 
volgende keer ook weer de beste zal zijn. Het is daarom ook niet 
verstandig om de verliezer uit te lachen of te vernederen. 

 Was het prettig? Waarom wel? Waarom niet? 
 Voelde je "spanning" tijdens het spel (kriebels in de buik)? Wanneer? 
 Kan je je kansen vergroten? Bijvoorbeeld bij het dobbelen? 
 Moet je veel talen kennen om meer kansen te hebben bij het dobbelen? 

 … 

 

  



 

20 

   

 
 
ANDERE IDEEËN 
Geluk bij anderen 

Laat de kinderen krantenknipsels of artikels uit tijdschriften verza-
melen waarvan ze vinden dat die over "geluk" handelen. Je kan hen 
hierbij laten aanduiden of ze zelf ook op deze manier gelukkig zouden 
zijn. 

 

Mijn top drie 

Vraag de kinderen een podium te tekenen (of knippen en plakken) 
waarop hun top drie van gelukkig zijn komt te staan. In een kring-
gesprek kan je hen hier eventueel over laten vertellen. 

 

Welk spel sprak me aan? 

Laat de kinderen noteren welk spel ze het prettigst vonden om te 
spelen. Probeer met hen te achterhalen waarom dit zo is. 

 omdat ze gewonnen hebben 
 omdat het voor iedereen even moeilijk was 
 omdat je meer geluk dan kennis nodig hebt 
 … 

 
Zelf een spel "ontwerpen" 

Laat de kinderen zelf een spel ontwerpen dat zij leuk zouden vinden. 
Dit kan door de spelregels van een bestaand spel aan te passen, door 
het spelbord te veranderen of door een totaal nieuw spel uit te vinden 
(naar analogie van…). 
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3. KANSEN VERWOORDEN 
 

Woorden kunnen heel belangrijk zijn. Ze geven je de kans om hulp te 
roepen, als je het niet meer redt, om duidelijk te zeggen wat je nu 
eigenlijk bedoelt, om te laten merken dat je het ergens niet mee eens 
bent. Woorden helpen ons zich goed te voelen in de wereld om ons 
heen. Ze helpen ons ontwikkelen en geven ons zelfvertrouwen. 
Woorden helpen ons worden wie we zijn. 

Maar echt kunnen zeggen wat je wilt, lukt onder twee voorwaarden. 
Je moet niet alleen de juiste woorden vinden, maar ook nog de ruimte 
en de tijd krijgen om ze uit te spreken. 

Daarom willen we in dit luik beide aspecten aanraken en laten 
ervaren.  

 

HET GEDICHT - WOORDEN 
Probeer enkele dagen eerder op een onbewaakt moment, wanneer 
kinderen tijdens een vrij moment aan het babbelen zijn een geluids-
recorder in te schakelen en hun woordenstromen op te nemen. 

Laat de geluidsopname van enkele dagen geleden horen en lees 
nadien het gedicht voor. Geef even de tijd aan spontane reacties. 
Bespreek met hen kort het gedicht aan de hand van onderstaande 
vragen. Om kinderen op weg te helpen kan je voorbeelden geven. Een 
eigen voorbeeld stimuleert kinderen misschien nog meer. 

 Herken je dat gevoel, dat je iets wil zeggen en het niet gezegd krijgt? 
 Heb je dit vaak, of maar af en toe? Weet je ook waarom misschien? 
 Op het moment dat je net hoorde was het makkelijk om woorden te 

vinden. Weet je nog welk moment dat was? Waarom was het toen 
makkelijk, denk je en soms moeilijk? 
 Vind je het moeilijk om te zeggen wat je voelt? Of heb je het eerder als 

je iets wat je weet vergeten bent? 
 Blijven bij jou ook de woorden steken in je keel? Of eerder ergens 

anders? En waar dan? (voorbeeld: Als ik razend ben zitten de woorden 
in mijn voeten vast en wil ik ze er heel hard uit 'sjotten'.) 

Je kan hen ook vragen naar een concrete situatie, maar denk eraan 
dat dit misschien gevoelig ligt. Het is hierbij van wezenlijk belang dat 
leerlingen de ruimte ervaren om iets te zeggen, maar zich niet 
verplicht voelen. Probeer aan te voelen of iemand iets wil zeggen.  

kopieën van het gedicht (>CD) - A3 bladen (of groter) voor elk kind - 
tijdschriften - teken- of schildermateriaal - recorder 
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Een beeld - Waar zitten ze, die woorden? 

Laat kinderen een zelfportret tekenen, van kop tot teen. Vanuit het 
eerder genoemde gesprek zoeken de leerlingen situaties waar de 
woorden bleven steken. Voor deze situaties zoeken de leerlingen een 
woord, een prentje; maken ze een tekening of tekstje… die ze op hun 
zelfportret kleven op de plaats waar de woorden vast zaten. 

 

SPREKEN ZONDER WOORDEN 

Vertel de kinderen dat je ook zonder woorden veel kan zeggen. Laat 
ze even brainstormen op welke manier dat zou kunnen. 

Bespreek de flappen met de uitspraken. Hieronder staan enkele mo-
gelijkheden: 

 Ik ben zo ontzettend blij! 
 Jammer dat mijn cadeautje maar zo klein is. 

 Ik zie het niet meer zitten, ik ben zo verdrietig. 
 Razend ben ik! Dit vind ik helemaal niet goed. 
 Laat mij gerust. Ik wil niemand zien. 
 Wat voel ik me goed vandaag. 
 Dat heb ik nu eens heel goed gedaan. 

Leg de leerlingen uit dat ze op zoek gaan naar mensen die dit zeggen 
zonder woorden te gebruiken. Verdeel de leerlingen in vier groepen. 

 De eerste groep kan op zoek gaan in tijdschriften. 
 Laat de tweede groep de foto’s op de cd onder de verschillende flappen 

verdelen. 
 De derde groep kan zelf aan de slag. De leerlingen proberen houdingen 

uit die overeenkomen met de uitspraken. Als ze tevreden zijn over een 
houding, nemen ze er een foto van die nadien op de bijhorende flap 
komt. 

  De vierde groep gaat op pad om anderen te vragen één van de 
uitspraken uit te drukken zonder woorden. Ook daar worden foto’s van 
gemaakt die later op de flappen komen. 

 

  

grote flappen met een uitspraak - allerhande portretten van mensen in 
bepaalde situaties - tijdschriften - knip- en plakmateriaal - fototoestel 
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HET MOOISTE WOORD 

Verzamel met de leerlingen allerhande mooie woorden. Geef hen de 
tijd om door boeken en tijdschriften allerhande te bladeren of om op 
het net te surfen. Op de cd is een lijst te vinden met Zuid-Afrikaanse 
woorden waar hele leuke exemplaren tussen staan. 

Iedere leerling brengt drie woorden aan. Ze proberen de 
woorden met een passende intonatie te zeggen aan de 
ander (Is het een boos, grappig, verdrietig woord? Klinkt 
het als een olifant, een muis of een zangvogel?) De 
woorden worden in een lijst geplaatst. 

Laat elk kind op de hele lijst drie woorden turven die zij het aller-
mooist vinden. Zo krijg je een klassikale rangschikking. De bedoe-
ling is dat deze mooie woorden op een affiche in de klas worden 
gehangen. Ze zijn het immers waard om elke dag gezien te worden.  

Met het programma Wordle (www.wordle.net) kan je een leuke woorden-
wolk maken met bijvoorbeeld de 15 mooiste woorden. Tip in het program-
ma het laatste woord één keer in, het voorlaatste twee keer, dat ervoor 
drie keer… het eerste woord 15 keer. Je kan zelf lettertypes en lay-out 
aanpassen. Het allermooiste woord zal het grootst verschijnen. 

 
ANDERE IDEEËN 
Wat een compliment! 

Wat werd er allemaal gezegd tegen je? En door wie? Laat de kinderen 
nadenken over welke woorden de mooiste waren. Deze kunnen met 
wat uitleg, een tekening of collage een deel worden van hun portfolio. 

 

Zoek de woorden 

Is er iets - een verhaal, een complimentje, een bedenking - dat de 
kinderen willen delen met een klasgenoot, één van hun ouders, een 
meester of juf…? Maar kregen ze er de tijd niet voor? Laat ze het 
schrijven, tekenen, plakken… Wie echt graag wil, kan het zeggen of 
geven aan de persoon voor wie het is. 

  

kranten - tijdschriften - internet - gedichtenbundels - "Afrikaans-
Nederlandse woordelys 1990" (>CD) 

http://www.wordle.net/
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 4. KANSEN GEVEN IS MOTIVEREN
 
 

Om te kunnen leren, moeten kinderen fouten mogen maken.  
In een enge leeromgeving is alles eenduidig. Het is een 
systeem van regels dat naar de letter wordt uitgevoerd, 
zonder plaats voor fouten. In een krachtige, dynamische 
leeromgeving zijn er wel expliciete regels die bepalen wat 
mag en wat niet mag, maar tussen die krijtlijnen is er ruimte 
waarin een kind kan experimenteren. In deze ‘vrije’ zone kan 
een kind leren uit eigen fouten. Dit houdt in dat kinderen 
zich zowel in hun sterke als in hun zwakke kanten aanvaard 
weten door hun leerkracht, zowel cognitief als emotioneel.  
Een kind mag daarbij niet aangesproken worden op haar/ 
zijn persoon en  karakter, wel op de gevolgen van haar/zijn 
gedrag. 

Soms zijn er geen andere oplossingen dan te straffen. 
‘Goede’ straffen hebben als gevolg dat kinderen tot inzicht 
komen en (meestal) het ongewenste gedrag achterwege 
zullen laten. 

Maar voor we aan straffen denken, moeten we eerst ruimte 
scheppen om te bevestigen en te belonen.  Wat goed is, 
verdient een pluim, dit werkt motiverend. 

 

Filosoferen met kinderen 

Kansen geven is kinderen aanzetten tot nadenken zodat ze een eigen 
mening leren formuleren en verantwoordelijkheid ontwikkelen. 
Kinderen kennen vaak duidelijk het verschil tussen goed en kwaad en 
toch gaan ze in de fout. Waarom? Door hierover te ‘filosoferen’ met 
kinderen geef je hen de kans om hierover te reflecteren. 

Enkele tips over ‘hoe filosoferen in de klas’? 

 Vertel de kinderen wat filosoferen inhoudt: het gaat om ‘diep 
nadenken’. Het gaat niet om goede of foute antwoorden of om punten. 

 Maak in de klas een kring met alle kinderen. 
 Je stelt open vragen, geen ja of nee vragen. 
 Alle opvattingen krijgen aandacht, al hoef je niet met alles akkoord te 

gaan. 
 Je bent de vragensteller en niet de volwassene die alles weet. 
 Je verwacht antwoorden, peilt naar argumenten en confronteert 

verschillende meningen. 
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HET GEDICHT - ALLEEN MAAR EEN BEETJE KAPOEN 

Lees het gedicht voor en gebruik het als insteek voor een filosoferend 
moment: 

 Wat heeft "ik" gedaan? 
 Is in de hoek staan een goede straf? 

 Wat zijn straffen? 
 Welke straffen kan je nog bedenken? 
 Wat is het verschil tussen stout en kapoen? 

Wanneer is iets echt stout of maar kapoen? 
 Wat is voor jou het allerstoutste? 
 Als je stout bent, krijg je dan altijd straf? 

 Wat kan je doen i.p.v.  te straffen? 
 Helpt straffen? 

 

CREATIEF 

Laat de kinderen nadenken over iets dat stout is. Ze kunnen zich laten 
inspireren door het filosoferend gesprek. Geef hen de opdracht daar 
een tekening/schilderij over te maken. 

Zet de leerlingen in groepjes van drie en laat hen een teke-
ning/schilderij kiezen (dat niet van hen is) om alternatieve straffen bij 
te verzinnen. Wie klaar is, neemt een volgend(e) tekening/schilderij. 

Daarna stellen de leerlingen hun alternatieve straffen  voor aan de 
klas.  

 

EEN INTERVIEW 
In de klas wordt een ouder/grootouder uitgenodigd om te praten over 
straffen en belonen vroeger en nu. 

Kinderen kunnen ter voorbereiding van dit bezoek een aantal vragen 
voorbereiden bvb. Waarom straffen ouders? Denk je na over de 
soorten straf? Kan je opvoeden zonder te straffen? Waarom is 
belonen belangrijker dan straffen?  

teken of schildermateriaal - flappen, papier 

kopieën van het gedicht (>CD) 
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ANDERE IDEEËN 
Kapoen 

Laat de kinderen een leuke illustratie maken bij het gedicht. Laat ze 
kiezen op welke manier ze dit willen doen. Verf, knippen en plakken 
met gekleurd papier, stempelen, een andere techniek die ze eens in je 
klas leerden… 

 

Een tweede kans 

Herinneren de kinderen zich nog een situatie dat ze boos waren op 
een vriend of vriendin omdat die iets deed dat helemaal niet leuk 
was? Was de vriendschap over of konden ze de vriend(in) een tweede 
kans geven? Willen ze nu iemand een tweede kans geven? Laat hen 
erover schrijven of tekenen. 
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BEZINNING - KANSEN GEVEN 

Inleiding - Ongelooflijk. 

 leerkracht Ongelooflijk! Ongelooflijk hoeveel dingen ons kunnen verwonderen, 
hoeveel dingen bijna niet te geloven zijn…  

  Lkr laat kinderen aan het woord: "Wat verwondert hen?" 

Sommige berichten kunnen we bijna niet geloven, ongelooflijk!  

Lkr leest enkele berichten over 'kansen geven' voor. Bijvoorbeeld… 

 Klasgenoot brengt langdurige zieke leerling drie keer per week een 
bezoekje. 

 In onze klas geven we elke dag onze buur een complimentje. 

 … 

Voor velen is God ook zoiets ongelooflijks. Te mooi om waar te zijn, 
het kan gewoon niet! En toch mogen we geloven dat God met ons op 
weg wil gaan. Met die God willen we nu verbonden zijn. 

Laten we luisteren naar  ‘het verhaal van de echo’. 

Verhaal - Het verhaal van de echo. 

Een man en zijn zoon lopen in het bos, plotseling struikelt de jongen en omdat 
hij een scherpe pijn voelt roept hij: "Ahhhh". Verrast hoort hij een stem vanuit 
de bergen die "Ahhhh" roept. Vol nieuwsgierigheid roept hij: "Wie ben jij?", 
maar het enige antwoord dat hij terugkrijgt is: "Wie ben jij?". Hij wordt kwaad 
en hij roept: "Je bent flauw!", waarop de stem antwoordt: "Je bent flauw!". 
Daarop kijkt de jongen naar zijn vader en vraagt: "Papa, wat gebeurt hier?". 
De man antwoordt: "Zoon, let op!" en hij roept vervolgens: "Ik bewonder jou!". 
De stem antwoordt: "Ik bewonder jou!". De vader roept: "Jij bent prachtig!" en 
de stem antwoordt: "Jij bent prachtig!". De jongen is verbaasd, maar begrijpt 
nog steeds niet wat er aan de hand is. 

Daarop legt de vader uit: 
"De mensen noemen dit echo, maar in feite is dit het leven! 
Het leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan 
meer liefde! Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid! Als je 
begrip en respect wenst, geef dan begrip en respect. Wil je dat mensen 
geduldig en respectvol met je omgaan, geef hen dan geduld en respect.  
Het leven geeft je terug wat jij erin brengt, het is een spiegel van jouw eigen 
handelingen.  

kopie van het verhaal van de echo - zaadjes - bloempot of bak aarde - ev. de 
gemaakte gelukspoppetjes (p.17) - lied De ster (>CD of website www.vlp-
scholennetwerk.be/nl/Werking/Werkgroepen-en-cellen/Contactgroep-BaO/) 

http://www.vlp-scholennetwerk.be/nl/Werking/Werkgroepen-en-cellen/Contactgroep-BaO/
http://www.vlp-scholennetwerk.be/nl/Werking/Werkgroepen-en-cellen/Contactgroep-BaO/
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Duiding - Kansen geven, kansen krijgen. 

 leerkracht Het verhaal spreekt voor zichzelf: wat je geeft, dat krijg je ook terug. 
Daar denken we vaak niet aan. We uiten onze emoties, vooral als we 
boos zijn, ontgoocheld in de anderen of verdrietig. En dan krijgen we 
boosheid terug, ontgoocheling en verdriet. Maar wat gebeurt er als 
we zeggen dat we iemand tof vinden, of dat hij iets goeds doet? Dan 
horen we dat we zelf ook tof zijn, en ook goeie dingen doen. Het 
goede dat we aan anderen wensen, wordt ook ons toegewenst. En als 
we anderen veel kansen geven, dan krijgen we zelf ook veel 
mogelijkheden om goede dingen te doen. Wie zelf veel kansen wil 
krijgen, moet zelf ook veel kansen geven. Geef anderen dus de kans 
om eens te winnen, om eens te scoren, om fier te zijn op zichzelf. Geef 
anderen de kans om blij te zijn. Dan win je zelf straks ook, dan scoor je 
op jouw beurt en kan je fier zijn op jezelf. 

Willen we kansen krijgen, is het belangrijk kansen te geven. Laten we 
daarom even stil worden en hierover nadenken en bidden.  

Je kan het gebed samen lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerkracht vraagt aan de leerlingen of ze ook voor iemand willen 
bidden? Iemand die ze kansen willen geven? (Wie een gelukspoppetje 
maakte voor iemand (p.17), kan dit hier vertellen.) 

  

God, 

Vandaag willen we bidden 
voor kinderen die niet gelukkig zijn: 
voor kinderen die ziek of arm zijn, 

voor kinderen bij wie er thuis ruzie is 
of die oorlog kennen in hun land… 

Wij vragen U  
voor deze kinderen te zorgen, 

dat ook zij lieve ouders hebben, 
en goede juffen en meesters 

dat zij evenveel kansen  krijgen als wij. 
 

Ook wij willen proberen  
goed te zorgen voor elkaar, 
wil Je ons daarbij helpen? 
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Doe-moment - Als een zaadje. 

 leerkracht Je gebeden zijn als een zaadje die je in de 
handen van God mag leggen. Soms schieten 
zaden vlug op. Soms duurt het langer voor ze 
ontkiemen. God bewaart jouw gebed als een 
zaadje in zijn hart.  

Als je wil, mag je een zaadje in deze bak aarde 
zaaien. Net zoals we de komende weken deze 
zaadjes gaan zien opgroeien, mag je weten dat 
God jouw gebed laat ontkiemen, dat God met 
jou op weg blijft gaan. 

 

Slot - Ik geloof in jou 

 leerkracht "Ik geloof in jou," zegt God.  Hij geeft je kansen en  aanvaardt je met 
jouw talenten. God laat je niet alleen en gaat samen met jou op weg, 
met jouw juf/meester, met jouw mama/papa, met jouw vriendjes van 
de klas, … 

Laten we daarom elkaar de handen geven, en tot slot samen bidden 
tot God, die onze Vader is. Onze Vader… 
 

Lied 
 leerkracht Als we elkaar helpen, ge-

ven we kansen aan ons-
zelf en aan elkaar. Net 
zoals Jean-Baptiste De La 
Salle vroeger kansen wou 
geven aan zij die minder 
kansen kregen. 

  Laten we daarom dit lied 
zingen (zie ook volgende 
pagina). 

 



 
De ster 

 
Samen op dezelfde weg 
En niemand laten staan 
Iedereen een goed gevoel 
Dat is waar wij voor gaan 
 

Voor al wie met ons samen leeft 
Voor al wie minder kansen heeft 
Voor iedereen en overal 
Schijnt de ster van De La Salle 

 
Samen gaan w' er voor 
Dat is toch wat je wil 
Laat je ster maar schijnen 
En maak een wereld van verschil 
 

refrein 
 
Samen voor een leuke wereld 
Met wat eenieder kan 
Zo helpen we elkaar 
En leren er samen van 
 

refrein 
 
 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen moeten begrijpen wat je zegt. Geef hen daarom instructies die 
aangepast zijn aan hun capaciteiten, anders heeft wat je zegt weinig nut. 

 
Jean-Baptiste De La Salle - Méd. 33.3 

 


