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Kijk naar je eigen!
Naar jezelf kijken … Echt en eerlijk kijken naar wat je voelt, wat er in je is, wat je denkt en wat je doet. Wat
kan dat soms toch ontzettend lastig zijn. Het is - ook voor volwassenen! - zo moeilijk om de volledige verantwoordelijkheid op je te nemen voor jouw aandeel in een conflict, én voor de oplossing ervan. Dit nummer van
Kleur draait om allerlei manieren waarop kinderen in een groep het moeilijk kunnen hebben met elkaar: een
oordeel hebben over een ander, een ander niet accepteren, een ander buitensluiten. Pesten is één van de pijnlijkste en hardnekkigste voorbeelden hiervan. Pesten kan kinderen, ouders en leerkrachten radeloos maken.
De insteek van Kleur is dat bij er bij lelijk doen tegen een ander, en bij pesten in het bijzonder, vaak sprake
is van een onderliggend rotgevoel bij de pester, waarvoor geen aandacht is. Een pester heeft bijna altijd iets af
te reageren. Daarmee zijn pesters in zekere zin net zo goed slachtoffers. Daarom verkennen we in de lessen in
alle bouwen óók het perspectief van de pester. De kinderen die niet pesten en niet gepest worden - meestal het
merendeel van de groep - zijn heel belangrijk voor het doorbreken van het destructieve patroon tussen pester
en gepeste. Zij kunnen het verschil maken. Zo laten we álle kinderen in de groepen kijken naar hun ‘eigen’
(gevoel, gedrag, opties).
Kijk naar je eigen! – met jonge kinderen
‘Hij begon!’ ... ‘Ik deed niks!’ … ‘Zij sloeg mij!’
In iedere bouwhoek of poppenhoek hoor je dergelijke uitroepen van ruziënde kinderen. Jonge
kinderen kunnen hun eigen aandeel in ruzies en
conflicten moeilijk zien. Voor kleuters is het ook
nog lastig te begrijpen dat communicatie niet
eenduidig is: een ander kan iets anders opvatten
dan jij het bedoelt. Wat de één als een grapje
bedoelt, kan door de ander als pesten worden
opgevat. In dit nummer gaan we met de jonge
kinderen dan ook vooral kijken naar hoe jouw
gedrag het gedrag van een ander beïnvloedt.
Als jij oprecht spijt laat zien, kan een ander je
vergeven. Als jij positief bent naar een ander, krijg je een fijne reactie terug. Zo geven we in groep 1-2 op
een heel basaal niveau vorm aan ‘Kijk naar je eigen!’. In iedere bouw gaan we daar een stapje dieper op
in, aansluitend bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
Kijk naar je eigen! – sociaal-emotioneel
In iedere bouw onderzoeken de kinderen in het ‘kijken naar je eigen’ wat ze zelf van binnen voelen. Zo
ontdekken ze dat er onder schijnbare boosheid vaak eigenlijk een ander gevoel verstopt is. Want wat je
ziet (bij jezelf en bij de ander) is niet altijd hoe het diep van binnen voelt. De kinderen verkennen hoe
het is om open en zonder oordeel te kijken naar het gedrag van anderen. Daarbij ontdekken ze het verschil tussen het waarnemen van gedrag en het interpreteren ervan.
In situaties waarbij kinderen intensief samen zijn, zoals in de groep, is het heel belangrijk om te gaan
begrijpen hoe interactie werkt. Hoe jij naar een ander kijkt en tegen een ander doet, zegt niet alleen iets
over die ander, maar vooral ook over jou zelf. Soms vind je iets stom of raar, omdat het vreemd of nieuw
voor je is. Soms doe je onaardig tegen een ander omdat je eigenlijk bang bent voor dat vreemde. Of
omdat je jaloers bent. Of omdat je niet lekker in je vel zit. Door te ‘kijken naar je eigen’ krijg je zicht op
alles wat zich binnen jezelf afspeelt in het contact met anderen.
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Kijk naar je eigen! - levensbeschouwelijk
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ander, maar eerst naar jezelf kijkt, komt mooi naar voren in
het verhaal van de overspelige vrouw. Jezus zegt daarin: ‘Wie
zonder zonde is, mag de eerste steen gooien.’ Ofwel: iedereen
begaat wel eens een misstap. Wat je zegt ben (of doe) je zelf.
Ook het gezegde ‘wie goed doet, goed ontmoet’, waarmee we
in de onderbouw eindigen, is in feite een levensbeschouwelijke visie.
Een belangrijk inzicht waarmee we de kinderen in de Kleur-lessen laten kennismaken, is dat iedereen
samen verantwoordelijk is voor pesten. Je kunt het pestpatroon doorbreken door te kijken naar je eigen
aandeel. En door je eigen verantwoordelijkheid te nemen voor een goede sfeer in de groep, waarin iedereen er helemaal bij hoort, precies zoals hij is.
Verhalen over Kijk naar je eigen!
Verhalen kunnen je helpen om naar je ‘eigen’ te
kijken. Ze houden je een spiegel voor, waarin je
door de identificatie met een van de hoofdpersonen
iets kunt ontdekken over jezelf. De verhalen in Kleur
zijn bedoeld om de kinderen aan het denken te zetten, of te ontroeren door iets dat aan hun eigen leven raakt: een vraag, een droom, een bepaalde angst.
Zo’n verhaal geeft geen antwoord, maar kan wel
een deurtje op een kier zetten. Zo hebben we het
verhaal uit de Koran, van Marjam die zomaar ineens
zwanger blijkt te zijn. Ze heeft niet eens een man!
En Deborah, in een verhaal uit het Nieuwe Testament, die wél een man heeft, maar zomaar zit te
zoenen met een ander! Deze twee verhalen laten zien
hoe snel je een oordeel zou kunnen hebben over een
ander. Dat oordeel blijkt vooral veel te zeggen over
degene die oordeelt. In de bovenbouw volgen we de
gebeurtenissen rond Jozef (uit het Oude Testament)
door de ogen van zijn broer Ruben. Door Rubens
dagboek gaan we beter begrijpen hoe je ertoe kunt
komen een ander het leven zuur te maken. Kijk naar
je eigen!
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Didactische lijn per bouw
GROEP 1 en 2

In deze lessenserie laten we kinderen naar zichzelf kijken. Als kinderen starten op school, komen ze terecht in
een soort minimaatschappij. Daar speelt de sociale omgang een grote rol. In de groep leer je rekening houden
met elkaar. Soms moet je je gedrag aanpassen aan een ander. In deze lessen ervaren de kinderen dat ze invloed
hebben op wat er gebeurt, door eerst naar zichzelf te kijken.
In les 1 verkennen de kinderen hoe het gedrag van de een het gedrag van de ander oproept. Zo komen ze
erachter dat je eerst naar jezelf moet kijken als er iets gebeurt: wat deed ik waardoor die ander zo reageerde? In les 2 ontdekken de kinderen dat gedrag soms anders overkomt dan je bedoelt, bijvoorbeeld als
je een grapje maakt. In les 3 onderzoeken de kinderen waarom iemand boos kan zijn. Soms zit er eigenlijk een ander gevoel verstopt achter de boosheid. De kinderen verkennen hoe ze met boosheid kunnen
omgaan. Les 4 biedt een poppenkastspel over sorry zeggen. De kinderen ervaren hoe het is om sorry te
zeggen en ‘sorry te doen’. In les 5 leren de kinderen via een mooi verhaal hoe je kunt groeien van positieve
aandacht en complimenten. Ze ontdekken dat als je goed doet, je ook goed ontmoet!
Les

Titel van de les

Vaardigheden

Werkvormen kern

Leerlijn

1

Kijk eens in de spiegel

Waarnemen, vragen

Verhaal, gesprek

Mijn gedrag beïnvloedt jou

2

Ik maakte maar een grapje

Vragen, dialogiseren

Verhaal, gesprek

Communicatie is complex

3

Boos, boos, boos

Vragen, vertellen

Gesprek

Gevoel achter boosheid

4

Sorry, sorry, sorry

Vragen, waarderen

Verhaal, gesprek

Sorry zeggen en doen

5

Groeien maar!

Waarderen, handelen

Verhaal, spel

Wie goed doet, goed…

GROEP 3 EN 4

In deze bouw ontdekken de kinderen dat onbekend vaak onbemind maakt. Als je de gewoonten of eigenschappen van een ander niet kent, vind je hem al snel vreemd of gek. Of je vult in gedachten allemaal dingen in die
je helemaal niet kunt weten. Zo kan buitensluiten en pesten ontstaan.
In les 1 onderzoeken de kinderen wat je wel en niet kunt aflezen uit de lichaamstaal van anderen. Ze ontdekken het verschil tussen het waarnemen van feiten en de interpretatie van wat je ziet. In les 2 blijkt dat
iedereen anders reageert op een nieuwe jongen die in de klas komt en die een beetje anders is. De kinderen ontdekken dat al die reacties meer zeggen over de andere kinderen dan over ‘die nieuwe jongen’. In les
3 verkennen de kinderen het verschil tussen plagen en pesten. Wat de één als plagerijtje bedoelt, kan een
voor de ander voelen als pesten. Ook zien ze welk rotgevoel een pester over zichzelf kan hebben, waardoor
hij gaat en blijft pesten. In les 4 horen de kinderen het islamitische verhaal over de geboorte van Isa (Jezus
in de Bijbel). Tegenover oordelen en haat brengt hij een boodschap van liefde en vrede. Tot slot vieren we
in les 5 dat iedereen helemaal goed is zoals hij is, met al zijn bijzonderheden, en dat verschil er mag zijn.
Les

Titel van de les

Vaardigheden

Werkvormen kern

Leerlijn

1

Kijken naar elkaar

Waarnemen, verbeelden

Gesprek

Feiten versus meningen

2

Anders?!

Vragen, dialogiseren

Verhaal

Onbekend lijkt raar

3

Wat je zegt ben je zelf

Dialogiseren, vragen

Gesprek

Plagen versus pesten

4

Vrede?!

Waarderen, vragen

Verhaal

Wel/niet oordelen

5

Fijn dat we er zijn

Waarderen, handelen

Creatief

Verschillen mogen er zijn
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GROEP 5 EN 6

‘Kijk naar je eigen!’ spitst zich in groep 5 en 6 toe op het kijken naar de eigen (verborgen) gevoelens en die van
een ander. Plus: het oordelen over jezelf en anderen. Dit onderzoek geeft leerlingen meer inzicht in negatief
gedrag naar anderen, zoals pesten.
De leerlingen verkennen in les 1 via een visualisatie welke gevoelens er allemaal zijn, en hoe deze soms
verstopt zijn. In les 2 horen ze het verhaal van Ali die ontdekt dat achter agressie eigenlijk angst schuilt.
Als je daar achter komt, voel je soms ineens je woede zakken. In les 3 horen de leerlingen een Bijbelverhaal over een overspelige vrouw. Hierin laat Jezus zien dat iedereen wel eens een misstap maakt: kijk eerst
naar je ‘eigen’ voordat je een ander beschuldigt! In les 4 verkennen ze hoe oordelen over elkaar kan leiden
tot pesten, en dat een pester zelf vaak ook niet lekker in zijn vel zit. In les 5 ten slotte bedenken leerlingen
wat ze zelf kunnen doen tegen pesten. Ook vieren ze dat iedereen erbij hoort.
Les

Titel van de les

Vaardigheden

Werkvormen kern

Leerlijn

1

Wat voel ik nou?

Waarnemen, verbeelden

Creatief, gesprek

(Verstopte) gevoelens

2

Voorbij de woede

Waarnemen, vragen

Verhaal, gesprek

Gevoel achter boosheid

3

Kijk haar, kijk mij

Vragen, dialogiseren

Creatief, verhaal

Oordelen over anderen

4

Hé, wat gebeurt hier?!

Vertellen, waarderen

Verhaal, gesprek

Pesten door oordelen

5

Actie tegen pesten

Waarderen, handelen

Gesprek, doen

Iedereen hoort erbij

GROEP 7 EN 8

In deze lessenreeks willen we wijzende vingertjes naar pesters voorkomen. De leerlingen onderzoeken alle posities
en gevoelens rond pesten in een groep. Ze worden zich bewust van hun eigen rol in pestsituaties.
In les 1 leven de leerlingen zich in een verhaal over een pestsituatie in. De leerlingen verdiepen zich in de
gevoelens die zo’n situatie teweegbrengt voor verschillende partijen. In les 2 maken de leerlingen de ‘Wat
doe ik?-test’. Hiermee ontdekken ze wat zij zelf doen als er iemand wordt gepest. Ze starten een ‘Wat doe
ik?-dagboek’ waarin ze de komende periode regelmatig schrijven. In les 3 horen de leerlingen het verhaal
van Ruben, de oudste broer van Jozef uit het Oude Testament. Ruben en zijn broers kunnen Jozef niet
uitstaan en proberen van hem af te komen. De leerlingen onderzoeken wat de achterliggende motieven
zijn om iemand te willen uitsluiten. In les 4 gaat het verhaal van Ruben verder. De leerlingen zien dat het
bijzondere talent dat Jozef ‘anders’ en ‘vreemd’ maakt hem uiteindelijk veel oplevert. Ook ontdekken ze
dat pesten en uitsluiten vaak samenhangt met bijzondere talenten of eigenschappen. In les 5 bedenken de
leerlingen wat zij zelf kunnen doen tegen uitsluiting of pestgedrag in de groep. Zij zeggen toe hoe zij zich
hiervoor willen inzetten.
Les

Titel van de les

Vaardigheden

Werkvormen kern

Leerlijn

1

Hoe voelt het als er gepest wordt?

Waarnemen, vragen

Verhaal, gesprek

Gevoelens rond pesten

2

Als je pesten ziet gebeuren

Vragen, waarderen

Doen, gesprek

Reageren op pesten

3

Diep in mijn hart...

Vragen, vertellen

Creatief

Waarom ga je pesten?

4

Rare snuiters?!

Verbeelden, waarderen Verhaal, creatief

Bijzonderheden en pesten

5

Dit doe ik!/ Dit doen wij!

Waarderen, handelen

Minder pesten

Doen, vieren
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Zoek de spirit!
Spiritizers zijn oefeningen die je op elk moment kunt inzetten. Je kunt ze
gebruiken als start van de dag of de les, of om te zorgen voor rust, aandacht
en concentratie op de dag. Het zijn belevingsgerichte oefeningen. Ze
nodigen de leerlingen uit om levensbeschouwelijke vaardigheden te ervaren
met hun ademhaling, hart en lijf. De spiritizers in dit nummer hebben op
verschillende manieren een relatie met het thema Kijk naar je eigen!



1. Kijk naar je eigen … in de spiegel
DOEL de leerlingen verkennen hun eigen spiegelbeeld
Laat de leerlingen ontspannen gaan zitten: voeten stevig op de grond, handen in de schoot en ogen dicht.
Vertel met rustige stem:
Zit je rustig en ontspannen? Sluit dan nu je ogen … Je zit aan de rand van een grote vijver … Het is heerlijk
weer en de zon schijnt … Er is geen zuchtje wind … Je kijkt over de rand van de vijver in het water … Je kijkt
recht in het gezicht van … jezelf! … Je lacht naar jouw spiegelbeeld … Jouw spiegelbeeld lacht vrolijk terug. Zo
vrolijk ben je dus … Je blijft nog even zo zitten … Je lacht nog een keer naar jezelf. Dat zit wel goed … Blijf
nog even kijken en lachen ... Doe dan, als je zo ver bent, rustig je ogen weer open.
Bespreek eventueel met de leerlingen wat zij vonden van deze meditatieoefening. Hoe voelden ze zich bij
het lachen naar zichzelf?

2. Beeldmeditatie Meisje in de spiegel, Norman Rockwell,
Cover Saturday Evening Post, 1954
DOEL de leerlingen verkennen hoe is het om naar jezelf te kijken
Laat de leerlingen het schilderij zien. Vraag: Wat zie je op het schilderij? Laat ze zo
veel mogelijk dingen benoemen en op de details letten. Vertel dan het volgende
verhaal: Het meisje dat in de spiegel kijkt is tien jaar oud. Dat was in 1950. Toen
ze in een tijdschrift een foto zag van een beroemde filmster, pakte ze de haarborstel en
de lippenstift van haar moeder. Ze maakte zich zo mooi mogelijk. Haar haren. Haar
gezicht. En vooral haar mooie rode lippen. Toen keek ze in de spiegel. Wat denk je?
Vindt zij zichzelf mooi?
Bespreek de vragen:
– Denk je dat het meisje zichzelf mooi vindt?
– Vind jij het meisje mooi?
– Zit jij ook wel eens zo voor de spiegel?
– Op wie wil je dan lijken?
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3. Rustig blijven ademen
DOEL leerlingen oefenen in rustig ademhalen
Vertel dat de Vietnamese boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh deze oefening heeft bedacht. Met deze
oefening kun je in alle omstandigheden ervoor zorgen dat je je rust bewaart en rustig blijft ademhalen.
Vertel dat jullie gaan oefenen. Vraag de leerlingen om diep in te ademen. Jij zegt daarbij: Ik adem in en mijn
lichaam wordt kalm. Vraag de leerlingen daarna om uit te ademen. Jij zegt daarbij: Ik adem uit en ik glimlach. Herhaal dit een aantal keren tot je merkt dat de leerlingen rustig zijn.
Vertel hen dat ze dit ook zelf kunnen doen. Ze kunnen de tekst in hun hoofd aan zichzelf vertellen. Probeer
dit eventueel uit met de groep en vraag de leerlingen of het lukt.
In moeilijke en lastige situaties kunnen de leerlingen deze oefening ook zelf gebruiken. Bijvoorbeeld bij
ruzie of pestgedrag, maar ook bij een moeilijke taak of opdracht.
Gebruik deze oefening bijvoorbeeld elke ochtend of na de middagpauze. Je zult zien dat het werkt!

4. Een hele lieve school
DOEL leerlingen laten visualiseren dat er geen ruzie en pesten meer is op school
Leg uit: We gaan samen bedenken hoe het zou zijn als onze school helemaal vrij was van pesten en ruzie.
Begin met een korte visualisatieoefening. Laat de leerlingen rustig en ontspannen op hun stoel gaan zitten
met twee voeten stevig op de grond. Vraag hen de ogen te sluiten en vertel: We gaan bedenken hoe we onze
school kunnen vrijmaken van pesten en ruzie. Hierbij vraag ik jullie om helemaal open te staan. Denk niet: ‘Dat
kan niet!’ Het kan wel, en alle ideeën zijn welkom. We gaan van alles bedenken om het voor elkaar te krijgen.
Laat de leerlingen dan nog een keer diep ademhalen, bijvoorbeeld zoals in spiritizer 3, en vervolg dan:
Stel je voor dat alles kan. Dat iedereen in de school aardig is voor elkaar. Dat iedereen tevreden is met zichzelf.
Dat niemand een ander een rotgevoel geeft. Dat iedereen de anderen met rust kan laten …, zonder oordeel kan
bekijken …, helemaal zichzelf kan laten zijn … Dat niemand wordt gepest … Stel je voor dat alle kinderen in
de school ideeën hebben om zo’n lieve school te krijgen. Dat alle juffen en meesters, alle jongens en meisjes samenwerken om alle mooie ideeën uit te voeren. … Stel je voor dat alle kinderen elkaar netjes behandelen. In de klas,
op het plein, in de kleedkamer bij de gym … Stel je voor dat alle kinderen, groot en klein, samen leren en samen
spelen. Dat niemand wordt uitgescholden of alleen gelaten …
Hoe zouden we dat voor elkaar kunnen krijgen? Zo’n heerlijke, lieve school? Houd je ogen nog even dicht. Bedenk
in je hoofd wat we kunnen doen om het pesten en de ruzies te stoppen. Geen enkel idee is gek of raar of vreemd.
Alle ideeën zijn welkom.
Na een paar minuten (bij de jongere kinderen kan dit korter zijn) mogen de leerlingen hun ogen weer
openen. Laat de oudere leerlingen dan opschrijven wat hun ideeën zijn en bespreek deze in de klas. Probeer
samen met hen tot concrete plannen te komen om een hele lieve school te creëren. Bij de jongere kinderen
kun je deze oefening heel goed in de kring doen. Vraag de kinderen welke ideeën er in hen opkwamen.
Schrijf deze ideeën zelf op.
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Laat alle kinderen bewegen door de klas en hun

hele lichaam losschudden, zónder geluid te maken.
Zeg dat ze hun armen, benen, vingers, handen,
hoofd mogen bewegen, en mogen trekken met
mond, neus, ogen en wangen. Laat ze vooral op
zichzelf letten.
Laat dan de ene helft van de groep gaan zitten en
kijken, nog steeds in stilte. Vraag de kinderen die
nog staan om zich geluidloos te bewegen alsof ze
boos zijn. Laat ze vervolgens geluidloos bewegen
alsof ze bang zijn. Bespreek met de toeschouwers
de waarnemingen, zonder interpretatie:
– Wat voor bewegingen heb je gezien als iemand
boos doet?
– Wat voor bewegingen heb je gezien als iemand
bang doet?
– Wat kun je zien aan de bewegingen en het lichaam van de anderen?
Wissel de groepen. Laat de andere groep uitbeelden
hoe je doet als je blij bent. En verdrietig. Bespreek
dezelfde vragen. Vertel dat we het uitdrukken van
je gevoel met je lichaam ‘lichaamstaal’ noemen.

g
Kern
Geef elk kind een kopie van het werkblad. Laat hen
de plaatjes bekijken. Welke emotie denken ze af
te lezen uit de lichaamstaal op de plaatjes? Laat de
kinderen bij ieder plaatje van lichaamstaal een bijpassende emoticon tekenen (gezichtje met emotie,
zoals een smiley).
Bespreek klassikaal per plaatje wat de kinderen
feitelijk aan lichaamstaal of gedrag waarnemen: ik
zie … kinderen die … doen, hun ogen …, hun

handen…, hun mond…. Bespreek of de emoticons
klopten. Vraag: Weet je het zeker, of denk/raad je
het?
Laat ze daarna in tweetallen praten over elk plaatje:
wat denken ze dat er gebeurd is? Welk verhaal kunnen ze erbij verzinnen?
Bespreek na aan de hand van deze vragen:
– Wat weet je zeker?
– Wat denk je erbij, of wat heb je verzonnen of
geraden?
– Wat is het verschil tussen deze twee manieren van
praten over de plaatjes (praten over waarnemingen,
en ‘invullen’ wat je denkt)?
– Wat kun je doen om zeker te weten wat er aan
de hand is?

cLaatAfronden
de kinderen een creatief beeldverhaal maken

rond een van de illustraties. Daarin drukken ze hun
ideeën uit over de volgende vragen: Hoe is dit verhaal begonnen? Hoe liep het af? Laat ze qua vorm
kiezen tussen foto’s maken van een tableau vivant,
een stripverhaal tekenen of een verhaal schrijven.

m
Extra
Doe het spel bij het lied Tussen Keulen en Parijs.

Ga in een kring staan. Een kind staat in het
midden. Als ze ‘zo zijn onze manieren’ zingen,
beeldt dit kind een emotie uit. De rest van de
groep doet dit na. Benoem met elkaar om welke
emotie het gaat.
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Wat zie ik gebeuren?

Kleur op school – Kijk naar je eigen!

Les 2 Anders?!
groep 3 & 4

nodigtra
ex
voor vreemde-

ip

 oeL de kinderen onderzoeken hoe ze
D
reageren op iets wat onbekend voor ze is

s
Begin
Lees de volgende tekst rustig voor, en ga vervolgens
door met het onderdeel Kern.
Zit stil op je stoel. Sluit je ogen. Stel je voor dat je bij
je vriendje eet en dat ze voor het eten gaan bidden.
Hoe vind je dat? … Vind je dat stom, grappig, of
bijzonder? Stel je voor dat je iemand tegenkomt aan
wie je ziet dat hij moslim is. Hoe reageer je? … Vind
je dat gewoon, leuk, of gek? Stel je voor dat er een
nieuwe jongen in de klas komt met een knotje op zijn
hoofd. Wat doe jij? … Herinner je nu eens jezelf in de
afgelopen week: hoe vaak vond je iets stom? Hoe vaak
vond je iets bijzonder? Wat doe je als iets niet kent, als
iets vreemd voor je is? Houd je ogen nog maar rustig
dicht, dan lees ik een verhaal.

b
Kern
Lees het verhaal van het werkblad voor tot

aan het plaatje .
Maak op het bord vier kolommen.
– Schrijf in de eerste kolom de namen: Geert,
Aisha, Pjotr, Kitty, Mo.
– Schrijf in de tweede kolom de reacties: interessant, leuk, spannend, stom, fijn. Bespreek welke
reactie bij welke naam past. Trek lijnen.
– Schrijf boven de derde kolom ‘waarom’. Bedenk
met elkaar waarom de kinderen zo reageren.
Denk aan: vreemd, bewondering, anders, eenzaam, pesten, bang, interesse, nieuwsgierig.
Lees dan de rest van het verhaal (vanaf het plaatje).
– Schrijf in de vierde kolom de veranderde reactie
van elk kind. Bespreek elke reactie met de groep.
Denk aan: uitsloven, uitnodigen, uitdagen, mee
praten, vragen stellen.
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Bespreek tot slot:
– Wat zouden jullie doen als Arvinder morgen
hier in de groep kwam?
– Hoe gaan wij in de groep om met kinderen
die ‘anders’ zijn?

s
Afronden
Maak tweetallen. Laat de kinderen de volgende

situaties naspelen:
– met je handen eten;
– bidden voor het eten;
– een hoofddoek dragen; – d
 e vuisten ballen;
– verdriet hebben;
– tong uitsteken.
– knipogen;
Kind A speelt. Kind B reageert in stilte met
lichaamstaal en laat zo zien wat het ervan vindt:
stom, leuk of vreemd. Laat A en B vervolgens van
rol verwisselen.
Herhaal daarna de oefening, maar laat B dan een
vraag stellen aan A over het uitgebeelde gedrag.

bm
Extra
– Lees met elkaar het boek Kikker en de vreemdeling

van Max Velthuijs (Leopold, 2012). Ook in: Kikker
en zijn vriendjes, Max Velthuijs (Leopold, 2010)
In welk dier herkennen de kinderen zichzelf: Rat,
Kikker, Varkentje, Haas, Eend? Praat na over wat ze
herkenden: iets wat het dier zei, iets wat gebeurde of
iets wat het dier deed? Is er iets veranderd tijdens het
lezen: hadden de kinderen aan het begin een andere
mening dan aan het eind?
– Luister en/of bekijk het liedje Raar is leuk van
Klein Orkest.
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Een nieuwe jongen
Er is een nieuw kind in de klas. Niemand wil geloven dat het een jongetje is, maar toch is
het zo. Een jongen met een knotje op zijn hoofd. Dat hoort bij zijn geloof, vertelt hij, en hij
heet Arvinder.
Stom, denkt Geert, ik vind er niks aan, zo’n vreemde jongen.
Interessant, denkt Aisha, dan moet je wel lef hebben zeg, als je zo durft rond te lopen.
Leuk, denkt Pjotr, ik houd van alles wat anders is dan anders.
Fijn, denkt Kitty, heb ik eindelijk weer eens iemand om te pesten.
Spannend, denkt Mo, zou ik dan eindelijk toch nog een vriendje krijgen in de klas?

De volgende dag komt Arvinder weer op school.
Hij is jarig. Hij trakteert op bara’s die zijn moeder heeft gebakken. Bara’s zijn lekkere hartige koekjes.
Wat is dit lekker zeg, denkt Kitty.
Als ze in de pauze met z’n allen op het plein tikkertje gaan doen, blijkt hij enorm hard te
kunnen rennen. Daar is Geert wel blij mee, volgende keer gaat hij hem eens uitdagen voor
een serieus wedstrijdje!
Mo wil zo graag dat Arvinder hem aardig vindt dat hij veel harder rent dan hij eigenlijk kan.
Hij struikelt over zijn voeten en valt een flink gat in zijn knie. Arvinder komt hem troosten
en roept de meester.
Pjotr vraagt hem of hij bij hem thuis wil komen spelen. Hij neemt zich meteen voor om ook
zijn haar te laten groeien.
En Aisha denkt: morgen ga ik met Arvinder praten, en vertel ik dat ik vroeger werd gepest
omdat ik kort haar heb. ‘Jongen, rattekop’, zongen ze dan. Maar gelukkig kan haar dat nu
niets meer schelen, en wordt ze ook niet meer gepest.
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Les 3 Wat je zegt ben je zelf
groep 3 & 4
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 oeL de kinderen verkennen het verschil tussen
D
plagen en pesten, en onderzoeken het wisselen van
perspectief

b
Begin
Lees het eerste verhaaltje van het werkblad

voor (over Yasmine). Bespreek:
– Hoe voelt Yasmine zich?
– Zou Niek (de pester) weten dat Yasmine
zich zo voelt?
Lees dan het tweede verhaaltje voor (over Niek).
– Hoe voelt Niek zich?
– Zou Yasmine weten dat Niek zich zo voelt?

g
Kern
Maak een woordspin op het bord rond de twee

begrippen ‘pesten’ en ‘plagen’. Onderzoek samen
de verschillen en overeenkomsten.
Lees de twee verhaaltjes nog een keer voor. Geef
de kinderen nu de opdracht om goed te luisteren
naar hoe Yasmine en Niek zich voelen, en goed te
luisteren of het in het verhaal gaat om pesten of om
plagen. Voer een kringgesprek aan de hand van de
volgende vragen:
– Zou Niek vinden dat het pesten is, of plagen?
– Zou Yasmine vinden dat het pesten is, of plagen?
– Als Niek het plagen vindt, en Yasmine voelt het
als pesten, is het dan toch pesten?
– Waarom denk je dat Niek Yasmine pest?
– Waar is Niek eigenlijk boos of ontevreden of
jaloers over?
– Hoe zou Niek op een andere manier van zijn
rotgevoel af kunnen komen?
– Soms bedoel je iets als plagen, maar voelt het
voor de ander als pesten. Wat kun je dan doen?

of d

Als het veilig genoeg is in de groep, stel dan ook
vragen over eigen ervaringen met pesten en gepest
worden. Geef hier sowieso ruimte voor als kinderen zelf met deze ervaringen komen. Zoek hulp
als er een serieus pestprobleem in de groep is. Bied
ondersteuning aan de kinderen voor wie deze les
pijnlijk is; eventueel achteraf, een op een.
– Wie is er wel eens geplaagd/gepest?
– Was het plagen, of voelde het voor jou als pesten?
– Wie heeft wel eens geplaagd of gepest zonder dat
je het zelf zo bedoelde? Hoe ontdekte je dat het
voor de ander toch als plagen/pesten voelde?

cDeAfronden
kinderen schrijven met woorden van de
woordspin een eigen gedicht of motto over
pesten en plagen.

m
Extra
Luister samen naar het lied De pest aan pesten of

Hou eens op met dat gepest van Kinderen voor

Kinderen via www.kleuropschool.nl .
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Pesten en gepest worden

Yasmine:

Niek:

Ik wil niet meer naar school.
Hij pest me steeds weer zo.
Ik kan er niets aan doen.
Ik weet niet hoe het komt.
Ik vind mezelf wel leuk genoeg,
maar toch lacht hij me uit.
De ene keer om wat ik draag,
de volgende om hoe ik ruik.
De ene keer om wat ik zeg,
de volgende omdat ik zwijg.

Ik ga naar school,
maar voel me rot.
Ik pest, want dat voelt beter.
Ik kan er echt niet tegen als
die ander me zo irriteert.
Met kleren, taal of met die geur.
Met goede cijfers of
met alles wat ze mag van juf.
Wie vindt mij leuk of goed of knap?
Wie ziet me als ik zwijg?

Ik voel me dom, ik voel me klein,
ik durf niets meer te zeggen.
Ik krijg een knoop
diep in mijn buik
en bloos als ik niet wil.
Ze zeggen wel: ik plaag alleen,
maar er is niets te lachen.

Ik voel me dom, ik voel me klein,
dus schreeuw ik maar heel hard.
Ik snap je niet.
Ik maak je aan het huilen.
Ik lach je soms uit, echt niet altijd.
Ik maak een grap, maar dat gaat mis,
ik ben de enige die lacht.

Van binnen word ik heel erg boos,
ik knal haast uit mijn vel.
Mijn ogen stralen boos en bang,
kunnen jullie wel?!
Pas als ik thuis ben weet ik weer,
hoe ik me lekker voel.
Mijn vader lacht me toe.
Ik kan weer zeggen wat ik wil,
ik ben weer hoe ik ben.

Van binnen word ik heel erg boos,
ik knal haast uit mijn vel.
Mijn ogen stralen boos en bang,
begrijpen jullie me wel?!
Pas als ik thuis ben weet ik weer,
hoe ik me lekker voel.
Mijn moeder lacht me toe.
Ik kan weer zeggen wat ik wil,
ik ben weer hoe ik ben.
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Les 4 Vrede?!
groep 3 & 4
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 oeL de kinderen verkennen het verschil tussen
D
kijken met en zonder oordeel

s
Begin
Doe het volgende spelletje. Noem steeds een be-

paald kenmerk. Kinderen die dat kenmerk hebben,
mogen gaan staan. Denk aan:
– Heb je een bril, een tweelingbroer/-zus, blond
haar, een bruine huid, iets blauws aan, een ziekte,
dyslexie, ad(h)d, ouders uit een ander land?
– Ben je groot/klein voor je leeftijd, geboren in een
ander land, moslim, christen, vegetariër, goed in
tekenen …?
Ga door tot iedereen een keer is opgestaan.
Vertel dan: Iedereen is uniek, eigen, anders dan
anderen. Pesten gaat vaak over dingen die bijzonder
zijn aan iemand. Dan zeg of doe je iets vervelends
omdat de ander je irriteert. Of omdat jij de ander
niet begrijpt. Of omdat jij de ander stom vindt.

b
Kern
Lees het verhaal van het werkblad voor. Dit is het

verhaal over de geboorte van Jezus zoals het in de
Koran staat.
Voer een kringgesprek aan de hand van de volgende
vragen:
– Wat zagen de mensen toen Marjam terugkwam?
– Wat voor oordeel hadden ze over Marjam?
– Wisten ze dat Marjam slecht was of dachten ze dat
Marjam slecht was?
De mensen in het verhaal oordelen zonder dat ze
echt weten wat er aan de hand is. Heb jij dat wel
eens meegemaakt?
Dan zegt Isa in het verhaal: ‘Ik kom vrede brengen.’ Wat zou dat kunnen betekenen? Wat gebeur-

de er toen met het oordeel van de mensen? Hoe
hadden de mensen misschien gereageerd als ze geen
oordeel hadden gehad?
Bedenk met elkaar wat de mensen ook hadden
kunnen doen, in plaats van meteen oordelen. Bespreek wat dat met liefde en vrede te maken heeft.

s
Afronden
Maak tweetallen. De een laat iets zien of horen wat
anders, uniek, bijzonder aan hem of haar is. De
ander bedenkt iets aardigs en spreekt dat uit: een
compliment of vredeswens. Bijvoorbeeld:
A: ‘Ik heb rood haar.’ B: ‘Ik vind je rode haar heel
mooi.’
A: ‘Ik ruik naar knoflook.’ B: ‘Ik ruik knoflook, ik
denk dat je gisteren lekker hebt gegeten.’
A: ‘Mijn oma is ziek in haar hoofd.’ B: ‘Vrede voor
jou en voor je oma.’

d
Extra
– Zoek op www.

google.nl het woord ‘vrede’ in zo
veel mogelijk talen. Maak hier een mooi
kunstwerk van.
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De geboorte van Isa
In de Koran staat het verhaal over de geboorte van Isa, die in de bijbel Jezus heet.
Maria, de moeder van Jezus in het bijbelverhaal heeft in de Koran Marjam.
Marjam is water aan het halen als de engel
Djibriel bij haar komt. ‘Marjam, ik heb een
boodschap voor je: je krijgt een zoon,
dat wil Allah. Je kind wordt een belangrijk mens, voor mensen op aarde én in de
hemel.’ ‘Maar dat kan toch helemaal niet,’
zegt Marjam geschrokken, ‘ik heb geen
man en ik ben niet getrouwd …’ Marjam
heeft gelijk, als ze volgens haar geloof
leeft, mag ze pas vrijen met een man als ze
getrouwd is. En pas als een man en vrouw
echt met elkaar vrijen, kan er een kind
geboren worden. Maar als Allah, God, iets
zegt, dan kan het zomaar gebeuren – en Marjam is zwanger.
De engelen zingen voor Marjam en zorgen voor haar als ze op reis moet, de woestijn in.
Ze beloven dat Isa, zoals haar zoon zal heten, heel belangrijk zal zijn. Hij zal veel liefde en
goedheid in de wereld brengen. Marjam snapt nog steeds niet hoe ze zwanger kan zijn
zonder dat een man haar heeft aangeraakt. Maar de engel Djibriel zegt: ‘Zo is het nu eenmaal. God schept wat Hij wil. Hij hoeft maar te zeggen ’wees’ en het is er al …’
Als de geboorte begint, gaat Marjam naar de stam van een palmboom. Ze heeft pijn en
voelt zich alleen. Er is een beekje om water te drinken. En er vallen dadels uit de boom
zodat ze wat te eten heeft. Van eten en drinken krijgt ze goede moed.
Zodra Isa is geboren, gaat Marjam met de baby naar haar familie terug. De mensen kijken boos en oordelen over haar: ‘Marjam, je bent een slechte vrouw. Heb je zomaar een
kind gekregen? Je bent niet eens getrouwd! Je hebt zeker stiekem met een vreemde man
gevreeën. Je bent onrein. Je bent een schande voor je vader en je moeder. Je hoort niet
meer bij ons. Wat heb je dat stom gedaan.’
Maar dan begint Isa te praten: ‘Ik ben een dienaar en profeet van God. Ik ben de boodschapper van Allah, ik kom jullie redden. Ik ben gezegend en zal goed voor mijn moeder
zorgen. Ik kom geen geweld en oordeel brengen. Ik breng liefde en vrede, op de dag dat
ik geboren werd, op de dag dat ik sterf, en op de dag dat ik weer tot leven word opgewekt.’ De mensen vinden het heel bijzonder wat hij zegt. Nu zien ze dat dit niet zomaar
een baby is. Ze snappen nog niet precies hoe het allemaal zit, maar ze weten wel dat het
goed komt.
Isa en Marjam leven verder in vrede. Ze krijgen kracht van God en van de heilige geest.
Vrij naar soera 19 en 2 uit de Koran
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Les 5 Fijn dat we er zijn
groep 3 & 4

wh

nodirsg

• kaa
as
in fles/va
e
• blo m werkblad
n
a
• kopie v lk kind
voor e

r

nodigtrvaoo
ex

boek

• prenten

 oeL de kinderen oefenen in het positief
D
omgaan met verschillen

kDeBegin
kinderen zitten in een kring. In het midden

staan een bloem en een kaars. Steek de kaars aan.
Vraag de kinderen om ontspannen te gaan zitten,
met hun voeten stevig op de grond, hun rug recht
en hun ogen dicht. Spreek rustig de volgende tekst
uit. Neem pauzes tussen de zinnen.
Adem rustig in en uit. Hoor hoe je adem je neus in,
en rustig weer uit gaat. Voel hoe je adem een weg
zoekt in je lichaam, door je longen in je buik landt.
Die adem komt vanzelf, ieder mens krijgt zomaar
adem en lucht genoeg, ook al zijn we verder allemaal
anders.
In de vorige Kleur-lessen ging het over kijken naar
anderen. Over hoe je met verschillen omgaat. Over
pesten en plagen. Over oordelen en vrede wensen.
Vandaag kijk je naar jezelf. Met je ogen dicht voel je
wie je bent. Je weet hoe je heet. Je weet hoe je eruitziet. Je weet waar je blij mee bent. Bedenk eens wat
je leuk vindt van jezelf. Bedenk wat anderen leuk
vinden aan jou. Waar je goed in bent. Bedenk ook
waar je niet zo goed in bent. Wat anderen gek of stom
aan jou vinden. Voel je voeten stevig op de grond. Je
bent wie je bent met alles erop en eraan. Niemand
kan je dat afpakken. Niemand hoeft daarover te
oordelen - net zoals jij niet over anderen oordeelt. Kijk
naar je eigen. Kijk naar jezelf. Je bent helemaal goed
zoals je bent.

cBewaar
Kern
de rust. Vraag de kinderen: Bedenk wat je
goed vindt aan jezelf, met welke dingen van jezelf

je blij bent. Bedenk welke dingen minder goed
zijn, maar waarmee je toch blij kunt zijn. Schrijf de
goede en de minder goede dingen van jezelf in de
spiraal op het werkblad, van buiten naar binnen.
Kleur de spiraal in je lievelingskleuren.
Knip de spiraal uit. In het midden prik je een gaatje. Daar haal je een draadje (met knoop) doorheen
waarmee je de spiraal ophangt. Aan het uiteinde
plak je een sticker, waardoor hij zwaarder wordt en
mooi naar beneden hangt.
Laat de kinderen eventueel ook op de spiraal van
iemand anders schrijven, vanuit de vraag: Wat vind
jij bijzonder aan hem/haar?
Hang alle spiralen op in de groep, aan een grote
‘dit zijn wij’-slinger.

v
Afronden
Maak een kring. Applaudiseer voor elkaar, voor

jezelf, voor alles waarmee je blij bent. Loop dan in
twee rijen langs elkaar, kijk elkaar aan, groet, doe
een high five en/of zeg iets aardigs.

s
Extra
– Lees Als een lotus: uit de modder in het licht,

Marjan Bosch en Vera de Backker (Levendig
Uitgever, 2013)
– Doe nog een keer het spel Tussen Keulen en Parijs
uit les 1.
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Dit ben ik!
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