groep 5/6/7/8

Doelgroep:
- Groep 5/6
- Groep 7/8

Deze les sluit aan bij de
volgende pijlers van de
week tegen pesten:
- Kennismaking
- Inzetten eigen kwaliteiten

Lesdoelen:
Na de les kunnen de leerlingen:
- Elkaars kwaliteiten benoemen;
- De eigen kwaliteiten benoemen;
- Anderen op een positieve
manier helpen

Wie zijn wij? Wij zijn #welovesociety
Samen werken aan een maatschappij
waarin iedereen met respect en waardering met elkaar om gaat, dat wil jij toch
ook? Intrinsieke motivatie is voor ons de

Materialen:
- Dobbelsteen
- Werkblad
‘Wie is jouw superheld?’
- Groot vel papier en stiften
- Namen van de leerlingen op
losse briefjes en een bakje

basis voor gedragsverandering.
#welovesociety is ervan overtuigd dat
positief gedrag kan worden gestimuleerd
door individuele bewustwording.

Voorbereiding: ± 5 minuten
-G
 root vel papier en stiften
klaarleggen
-N
 aamkaartjes van de
leerlingen maken en in
een bakje stoppen

Door middel van actuele voorlichtingen
en trainingen rondom maatschappelijke
thema’s als online privacy, (cyber) pesten
en gamen wordt de confrontatie opgezocht
en gedragsverandering bevorderd.
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groep 5/6/7/8

Doel:		 Kwaliteiten kunnen benoemen
		Inzicht krijgen in online
normen en waarden (verdiepingsopdracht)
Tijdsduur:		10 minuten en verdiepings
opdracht 15 minuten
Materiaal: 		Groot vel papier, computers
voor de verdiepingsopdracht
Werkvorm: Groepjes/ tweetallen

Iedereen heeft een voorbeeld in zijn leven op wie hij of zij
zou willen lijken. De leerlingen gaan aan de slag met de
kwaliteiten van hun eigen superheld. De vraag is alleen:
waarom is deze persoon een superheld voor jou?
Leerlingen denken tijdens het maken van deze opdracht
goed na over de kwaliteiten van zijn of haar superheld.

Wanneer je in je klas niet verder komt dan bijvoorbeeld
Matthijs de Ligt, omdat hij zo goed kan voetballen of Enzo
Knol, omdat hij zo leuk kan vloggen, kun je leerlingen de
waaromvraag stellen of aan de gang laten gaan met open
vragen als:
- Wat maakt hem een goede voetballer/vlogger?
- Wat kan hij met goed voetballen/vloggen voor een ander
betekenen?
- Waarom wil iedereen de vlogs van Enzo Knol zien /
waarom wil iedereen Matthijs de Ligt zijn in het veld /
Wat maakt hem bijzonder / anders dan anderen?
Activiteit
De leerlingen vullen het werkblad in en bespreken deze
met een klasgenoot. Door middel van een interview
kunnen de leerlingen ook open vragen stellen aan elkaar
mochten ze dit makkelijker vinden. Deze antwoorden
worden ook op het werkblad ingevuld.
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		wie is
jouw held en
waarom?

Welke
van deze
kwaliteiten heb jij
zelf ook?

		

Wat kan
deze persoon
goed? Welke kwaliteiten heeft hij/zij?

		Hoe
zou je deze
kwaliteiten voor
een ander in kunnen
zetten?

		Welke
kwaliteiten
die jouw held heeft,
zou jij ook wel willen
leren?

