


Je gaat als leerkracht met de leerlingen in gesprek met 
vragen als: hoe ga jij met een ander om? Wat vind jij 
normaal? En gedraag jij je online anders dan offline? Je 
geeft aan dat je heel veel voor elkaar kunt betekenen 
en je soms al meer doet voor een ander dan dat je 

zelf doorhebt. Even iets voor iemand pakken, iemand 
uitnodigen in een whatsappgroepsgesprek, vragen of 
iemand mee wil doen of een leuk filmpje doorsturen zijn 
al kleine dingen waardoor je voor een ander een held kan 
zijn. Welke heldendaden durven en kunnen de leerlingen 
verrichten? Laat dat maar eens zien…

Activiteit
De leerlingen gaan de komende vier dagen een geheime 
superheld spelen voor een klasgenoot. Elke ochtend 
trekt een leerling de naam van één klasgenoot uit de bak 
en voor deze persoon doet hij of zij die dag (online) iets 
speciaals met zijn of haar kwaliteiten. De ander moet 
raden wie zijn of haar held is. Mogelijk is diegene die de 
leerling trekt niet direct een vriend of vriendin. Met deze 
oefening leert de klas dat je niet direct vrienden hoeft te 
zijn om iets aardigs te doen voor een ander. 

 >>

Doel:   Eigen kwaliteiten inzetten en 
werken aan (online) normen  
en waarden in het omgaan 

   met elkaar
Tijdsduur:   Ochtend: 10 minuten i.v.m. 

briefjes uitdelen
    Middag: 30 minuten bespreken 

heldenacties
Materiaal:      Naambriefjes en groot vel  

papier + stiften
Werkvorm: Klassikaal
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Het is lastig om direct iets te verzinnen wat je voor een 
ander kan doen. Daarom is het goed om eerst met de 
leerlingen te brainstormen wat je voor een ander kunt 
doen. Je kunt hierbij denken aan: 

- Iemand vragen om mee te spelen
- Iemand uitnodigen in een whatsappgroep
- Iemand helpen met zijn huis/schoolwerk
- Iets voor een ander maken of meenemen
-  Iemand een leuk berichtje sturen via Instagram  

of Snapchat
- Etc. 

Bespreek aan het eind van de dag of de leerlingen weten 
wie zijn/haar held was en wat hij/zij heeft gedaan. Deze 
kwaliteiten kan je weer een plek geven op het flip-over 
vel. Vervolgens vraag je de held welke heldendaden hij/zij 
inderdaad voor de ander heeft gedaan. De volgende dag 
trek je een nieuw kaartje met een nieuwe naam. 

Deze activiteit stimuleert leerlingen om elkaar uit 
te nodigen. Op deze manier kunnen leerlingen die 
minder snel worden gekozen nu ervaren hoe het is om 
uitgenodigd te worden om mee te spelen. Ook nodigt het 
leerlingen uit iets aardigs voor iemand te doen of over 
iemand te zeggen. Op deze manier hoeft niemand zich 
alleen te voelen. 
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Hashtag
-  Maak een foto met de superheld van de dag met 

#welovesociety 

Wees een held in je omgeving
-  Doe als heldengroep ook eens iets voor een andere 

groep op school of een project in de buurt. Hierbij kan 
je denken aan: help het schoolplein schoonmaken, 
speel eens met een andere klas, ga op bezoek bij het 
bejaardentehuis, etc. De heldengroep met de grootste 
daden krijgt een gratis voorlichting van #welovesociety 
over online privacy of cyberpesten.
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