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Doelgroep:
Midden- en bovenbouw 
Primair Onderwijs

Lesdoelen:
Na deze 3 lessen:
-  Kennen de leerlingen elkaars 

kwaliteiten;
-  Hebben de leerlingen oog voor 

verschillen; 
-  Hebben de leerlingen groeps-

afspraken gemaakt hoe ze met 
elkaar om willen gaan.

Wie zijn wij? Wij zijn #welovesociety
Wij staan voor een samenleving waarin we open 
staan voor elkaar en elkaar waarderen op basis 
van gelijkwaardigheid. 

Wij helpen organisaties met het creëren van een 
klimaat van sociale veiligheid en welbevinden. 
#welovesociety is ervan overtuigd dat positief 
gedrag kan worden gestimuleerd door individu-
ele bewustwording. Dit doen wij door het geven 
van trainingen, workshops, voorlichtingen en 
het begeleiden van (verander) trajecten. Hierbij 
staan bewustwording, confrontatie en het be-
spreekbaar maken van taboes centraal.



L es 3



Bouw samen een toren 
De leerlingen gaan in groepjes van drie een zo hoog 
mogelijke toren bouwen in 15 minuten. De toren moet 
zonder ondersteuning kunnen blijven staan. De hoogst 
mogelijke toren mag in de klas blijven staan.

Materiaal: 
1 appel per groepje, satéstokjes, rietjes, elastiekjes,  
plastic bekertjes, A4-tjes.

Vervolgens krijgen de leerlingen 10 minuten om te be-
denken welke kwaliteiten ze bij hun groepsgenoten heb-
ben gezien. Ze schrijven één compliment op per persoon 
op een post-it. Dit is de eerste vulling voor de compli-
mentenboom, zie de kern van deze les.

Doel:   Inzicht in elkaars kwaliteiten
Doelgroep: Groep 5/6 en groep 7/8
Tijdsduur:  25 minuten
Materiaal:      Vooraf een complimentenboom 

maken (op de muur), post-its, 
appels, satéstokjes, rietjes, 
elastiekjes, plastic bekertjes, 
A4-tjes, post-its.

Werkvorm: Groepjes
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De leerlingen lezen voor welk compliment ze geven aan 
hun klasgenoot. Vervolgens hangen ze dit compliment op 
in de takken van de complimentenboom. De stam van de 
complimentenboom wordt gebruikt voor de wekelijkse tip 
en top voor de hele klas. Zie de afsluiting van deze les.

Doel:   Inzicht in elkaars kwaliteiten
Doelgroep: Groep 5/6 en groep 7/8
Tijdsduur:  10 minuten
Materiaal:      Complimentenboom
Werkvorm: Klassikaal
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Deel elke vrijdag met elkaar de leuke momenten van de 
week. Schrijf één top op over wat er goed ging. Hang deze 
op in de stam van de boom. Bedenk ook met elkaar een 
tip. Met welke tip willen jullie de komende week aan de 
slag als klas? Deze komt ook in de stam, zodat deze tip 
gedurende de komende tijd uit kan groeien tot een top.  
Eventueel kan je er voor kiezen om de takken van de 
complimentenboom verder aan te vullen door elke week 
één leerling centraal te stellen en hierover nieuwe com-
plimenten met elkaar te bedenken.

Doel:   Inzicht in elkaars kwaliteiten
Doelgroep: Groep 5/6 en groep 7/8
Tijdsduur:  5minuten
Materiaal:      Complimentenboom,  

pen en papier
Werkvorm: Klassikaal
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