


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

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

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

manier helpen
Materialen:
- Dobbelsteen
-  Werkblad  

‘Wie is jouw superheld?’
- Groot vel papier en stiften
-  Namen van de leerlingen op 

losse briefjes en een bakje

Voorbereiding: ± 5 minuten
-  Groot vel papier en stiften 

klaarleggen
-  Naamkaartjes van de  

leerlingen maken en in  
een bakje stoppen
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Wie zijn wij? Wij zijn #welovesociety
Samen werken aan een maatschappij 
waarin iedereen met respect en waarde-
ring met elkaar om gaat, dat wil jij toch 
ook? Intrinsieke motivatie is voor ons de 

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

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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Hoe goed kennen de leerlingen elkaar in de klas?  
Weten de leerlingen waarvoor ze elkaar ’s nachts wakker 
mogen maken? Iedereen kan weleens hulp gebruiken, 
maar weten ze van elkaar welke hulp ze nodig hebben? 
Kennen de leerlingen elkaars superkracht? Allemaal 
vragen die ze niet zo vaak met elkaar bespreken. Juist dat 
gaan ze vandaag wel doen. Je kunt namelijk alleen een 
held zijn voor elkaar als je elkaars kwaliteiten en (super)
krachten kent. Alleen dan kun je deze krachten en  
kwaliteiten inzetten en elkaar verder helpen.

Activiteit
De leerkracht en de leerlingen zitten met elkaar in een 
kring. Het is de bedoeling dat de leerlingen om de beurt 
met een dobbelsteen gooien en de vraag bij dit nummer 
beantwoorden. De antwoorden die gegeven worden rond-
om kwaliteiten worden opgeschreven op een flip-over vel. 
Deze kan gedurende de week verder aangevuld worden 
tijdens de activiteit ‘wees een (online) superheld’ en  
tijdens de afsluitende activiteit. 

Na het geven van het antwoord geven ze de beurt door 
aan de klasgenoot van wie ze wel eens meer willen 
weten. Een variant op dit spel is dat leerlingen dobbelen 
en de gedobbelde vraag stellen aan een klasgenoot. Let 
hierbij wel op dat uiteindelijk iedereen aan de beurt komt!
-  Je kunt deze werkvorm ook in kleine groepjes  

aanbieden
- Leerlingen kunnen ook zelf vragen bedenken 

Doel:   Kennismaken met elkaars  
kwaliteiten

Tijdsduur:  15 minuten
Materiaal:     Groot vel papier, dobbelsteen,   

 vragen op het bord
Werkvorm: Klassikaal
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