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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
Het thema Kijk naar je eigen! omvat veel aspecten die te maken
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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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5

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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Les 1	Hoe voelt het als er
gepest wordt?

groep 7 & 8

li

 oeL de leerlingen verkennen de gevoelens die
D
spelen in een pestsituatie, vanuit verschillende
perspectieven

k

Begin Laat de leerlingen rustig op hun stoel
gaan zitten, met hun rug recht en hun voeten stevig
op de grond. Laat ze hun ogen sluiten en vertel met
rustige stem:
Je loopt door het bos. Het ruikt fris en de zon schijnt.
Om je heen klinkt gezang van vogels. Je loopt dieper
het bos in. Hier is het bos dichtbegroeid. Het is donker. Je hoort een geluid ... Het lijkt een zacht gesnik.
Op het mos zit een kind voorovergebogen ... Bedenk
zelf of het een jongen of meisje is. Het kind huilt. Je
loopt ernaartoe. Dan herken je het kind. Misschien
ben jij het we, vroeger of nu. Misschien is het een kind
uit jouw omgeving waarvan je weet dat het verdriet
heeft. Bedenk maar wie dit kind is ... Wat gaat er in
dit kind om? Waar komt het verdriet vandaan? ... Je
gaat naast het kind zitten ... buigt naar het kind toe
… en fluistert iets in zijn/haar oor. Bedenk wat je tegen dit kind wilt zeggen ... Zeg het nog maar een keer
... Het kind kijkt op en glimlacht ... Als je er klaar
voor bent, mag je je ogen weer rustig opendoen.

bg
Kern
Lees het verhaal op het werkblad. Onderaan staat

een illustratie van de eindscène van het verhaal.
Laat de leerlingen in de ‘denkballonnetjes’ de
gevoelens van de personages schrijven. Laat ze hierover in tweetallen uitwisselen.
Bespreek klassikaal de gevoelens van de verschillende personages. Vraag ook:
– Herken je de situatie van het verhaal?
– Welke gevoelens heb je zelf wel eens gehad?
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Afronden
Verdeel de klas in zeven groepjes en wijs elk

groepje één personage toe: Kay, Noa, Jelte, Femke,
Alexander, Hannan of de juf. Laat de leerlingen
een monoloog schrijven waarin ze de gedachten en
gevoelens van dit personage uitwerken. Laat alle
groepjes hun monoloog als volgt presenteren: Stel
de eindscène van het verhaal op, met een afgevaardigde per groepje. Laat deze afgevaardigden de
monologen uitspreken vanuit hun eigen personage.

cLaatExtra
de leerlingen een silhouet maken van hun

hoofd. Laat steeds een leerling ‘en profile’ voor
een lamp zitten, zodanig dat de schaduw wordt
geprojecteerd op een wit vel dat op de muur hangt.
Een klasgenoot trekt deze schaduw van het hoofd
om. Laat alle leerlingen hun silhouet uitknippen
en op een gekleurd vel papier plakken. In kranten
en tijdschriften zoeken ze plaatjes en teksten die
samenhangen met de volgende vragen:
– Hoe denk ik over pesten?
– Wat voel ik bij pesten?
Deze plaatjes en teksten plakken de leerlingen op
het silhouet van hun hoofd.

Tegen pesten– Kleur op school

Cartoon
Kay werkt hard. Nog één som en dan is hij klaar. ‘Wie klaar is mag rustig iets voor zichzelf
gaan doen’, heeft juf Sibille gezegd. Met een klap slaat Kay zijn rekenboek dicht: ‘Klaar!’
Hij kijkt de klas rond. Noa zit een spannend boek te lezen. Zij rekent op het hoogste niveau en is dan nog altijd als eerste klaar. Achterin zit Jelte over zijn schrift gebogen. Hij is
vast nog niet klaar met zijn sommen, want Jelte is niet zo’n goede rekenaar.
Maar Jelte is niet met zijn rekenwerk bezig. Femke en Alexander
staan om hem heen. Ze lachen.
Nieuwsgierig loopt Kay er naar toe.
Hij gaat bij de tafel van Jelte staan
en ziet dat hij aan het tekenen is.
Dat doet hij graag. Zijn agenda
staat er helemaal vol mee. Later wil
Jelte architect worden en huizen tekenen, maar dan moet hij wel goed
kunnen rekenen. Nu is Jelte bezig
met een cartoon van een meisje. Ze
heeft een bril op met enorm grote
glazen en uitpuilende ogen. Kay
heeft direct door dat Jelte een tekening maakt van Noa. Noa wordt
wel vaker gepest. Dan vragen ze
aan haar of de glazenwasser nog
langs komt om die grote brillenglazen te wassen. Kay vindt dat helemaal niet grappig, maar hij durft er
niks van te zeggen.
Hannan is ook op het giechelen van Femke en Alexander afgekomen. Ook zij heeft direct
door dat Jelte Noa aan het tekenen is. Hannan was vroeger vriendinnen met Noa, maar
sinds Noa zo gepest wordt speelt ze niet meer zo vaak met haar. Hannan kijkt naar Kay en
Kay kijkt naar Hannan. Ze lachen niet, maar zeggen ook niets ...
Jelte pakt een rood potlood. Hij begint uitbundig rode stippen op het cartoon te zetten.
‘Jeugdpuistjes’, licht hij toe. Femke en Alexander proesten het uit. Ze lachen zo hard dat
ze niet eens door hebben dat Noa naast hen staat. Over Hannans schouder kijkt Noa naar
de tekening. Als ze Noa opmerken, valt het stil. Met z’n allen kijken ze haar aan. Noa staart
verstijfd naar het papier. Haar gezicht wordt spierwit. Dan draait ze zich om en loopt naar
haar plaats. Ze zakt in haar stoel. Kay voelt een steek in zijn buik. Hij kijkt naar Hannan. Zij
kijkt beschaamd naar de grond.
Juf Sibille is op de onrust afgekomen. Ze pakt de tekening van Jelte op en kijkt er naar.
‘Volgens mij ben jij nog niet helemaal klaar met je rekenwerk, Jelte’, zegt ze en loopt weer
naar voren. De cartoon legt ze op de hoek van haar bureau. Kay kijkt naar Noa. Ze zit voorovergebogen over haar tafel. Hij ziet haar schouders zachtjes heen en weer schudden.

Kleur op school – Kijk naar je eigen!
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Les 2 Als je pesten ziet gebeuren ...
groep 7 & 8
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Begin
Luister samen naar het lied Niemand van de for-

matie Jurk via www.kleuropschool.nl. Geef ruimte
voor reacties.

dg
Kern
Laat de leerlingen de Wat doe ik?-test maken van

het werkblad.
Als iedereen klaar is, deel dan de scores van de
test uit (via www.kleuropschool.nl, de scores staan
alleen online en niet in Kleur zelf!). Of projecteer
deze op het digibord.
Laat de leerlingen in tweetallen de uitkomst
van de test bespreken.
Bespreek klassikaal na:
– Herken je jezelf in de uitslag van de test?
– Wanneer is iets een ‘geintje’ en wanneer is het
‘pesten’?
– Hoe kan het dat je soms iemand pest,
terwijl je dat zelf niet in de gaten hebt?
– Hoe kun je weten of iemand iets als pesten
ervaart? (Denk aan lichaamstaal, emoties,
gezichtsuitdrukking.)
– Denk je dat iedereen het in zich heeft
om een ander te pesten?
– Kan het iedereen overkomen om gepest
te worden?
– Is alleen de pester verantwoordelijk voor
het pesten?
– Wat kunnen ‘omstanders’ doen om pesten
tegen te gaan?

cElkeAfronden
leerling krijgt een stapeltje A4-vellen, vouwt

dit dubbel en slaat in de rug twee nietjes. Zo
ontstaat een A5-boekje. Op de voorkant schrijven
de leerlingen: ‘Wat doe ik?-dagboek van’ plus hun
naam. Ze mogen de voorkant mooi versieren.
Bespreek dat een dagboek een uiterst persoonlijk
document is dat anderen nooit zonder jouw toestemming mogen lezen.
Laat de leerlingen nadenken over een (recente)
pestsituatie. Deze situatie beschrijven ze in hun
dagboek. Daaronder schrijven ze:
Ik dacht .................
Ik voelde mij ................ (kies bijvoorbeeld uit: bang,
boos, blij, bedroefd)
Ik deed ......... (welke acties/handelingen heb je
ondernomen?)
Geef de leerlingen de komende periode regelmatig
tijd om hun Wat doe ik?-dagboek bij te houden.
Of geef dit op als huiswerk, inclusief nabespreking.
Laat de leerlingen steeds een situatie beschrijven
waarin pesten aan de orde is, en hun gedachten/gevoelens hierover actief onder woorden brengen.

s
Extra
Laat de leerlingen tafels en stoelen door elkaar zet-

ten in de klas, en zo een parcours bouwen. Laat een
leerling geblinddoekt de klas binnenkomen. Deze
leerling krijgt van iedereen om de beurt een aanwijzing om het parcours door te komen. Zo oefenen
ze in het elkaar van dienst zijn.

Tegen pesten – Kleur op school

Wat doe ik?-test
1 Een meisje dat voor je zit in de klas maakt met haar vingers
ezelsoren achter het hoofd van een jongen die naast haar zit.
 Je denkt: ‘Het is maar een geintje. Zo erg is dat toch niet?’
 Je staat op en roept hard: ‘Hé, kappen nou!’
 Je vindt het heel gemeen. Na de les ga je met de jongen praten.
2 Een meisje uit je klas komt op school en heeft ineens een bril. Op het plein roept een
jongen haar toe: ‘Hé, brillie! Nu kun je alles zeker goed zien?!’ De kinderen om jou heen
moeten lachen, maar het meisje met de bril krijgt tranen in haar ogen.
 Je voelt je rot. Het liefst zou je naar het meisje toe gaan om haar te troosten.
 Je roept het meisje toe: ‘Ze maakt een grapje hoor. Die bril staat je leuk!’
 Je gaat naar de jongen toe en zegt dat je het een rotopmerking vindt.
3 Een jongen uit jouw klas is helemaal fan van Nick en Simon. Een populaire meid roept
heel hard dat ze de muziek van Nick en Simon echt belachelijk vindt. De jongen krijgt een
knalrood hoofd.
 Je zegt: ‘Nee, die muziek van jou is zeker mooi... Daar krijg je pas echt hoofdpijn van.’
 Je voelt woede opkomen. Je vindt het zó gemeen dat ze dat zegt terwijl ze weet dat ze
hem daarmee kwetst.
 Je wilt voor de jongen opkomen, maar je weet niet zo goed wat je moet zeggen.
4 Jullie gaan op schoolreisje. Er is een meisje in de klas waar niemand naast wil zitten.
 Je twijfelt even maar je gaat uiteindelijk toch bij je eigen vriend(inn)en zitten.
 Je vindt het een beetje haar eigen schuld, omdat ze wel wat meer haar best kan
doen om vrienden te maken.
 Als niemand naast haar wil zitten,
dan doe jij het wel.
5 Met gym worden er teams gekozen. Een
meisje is niet zo goed in handbal en blijft
als laatste over omdat niemand haar in
het team wil hebben.
 Misschien zou je haar een andere keer
uitkiezen als jij de spelers mag kiezen,
maar op dit moment kun je er niets meer
aan doen.
 Je vindt het oneerlijk dat er alleen goede
sporters worden gekozen. Ze kunnen haar
toch ook kiezen omdat ze goed kan samenwerken? Je steekt je vinger op en brengt
dit naar voren.
 Je denkt: ‘Iedereen heeft wel bepaalde
dingen waarin hij minder goed is. Dat
meisje is weer goed in andere dingen.’

Wat doe ik? - test
Welk symbool heb jij het meest gekozen?



Jij vindt dat een klein beetje plagen moet kunnen. Mensen moeten tegen een geintje
kunnen, toch? Tegen jou maken ze ook wel eens een rare opmerking. Daar trek jij je niets
van aan. Je vindt dat kinderen die gepest worden wat meer voor zichzelf zouden moeten
opkomen.
Tip: Niet iedereen vindt het gemakkelijk om voor zichzelf op te komen. Bedenk dat niet
iedereen hetzelfde is als jij. Wat jij een geintje vindt kan voor een ander kwetsend
overkomen.

 Pesten vind je echt niet kunnen! Als je ziet dat iemand gepest wordt dan heb jij daar erg
last van. Je probeert op te komen voor kinderen die gepest worden. Misschien durf je zelfs
de pesters aan te spreken op hun gedrag.
Tip: Het is goed dat jij anderen wilt helpen, maar je hoeft natuurlijk niet alle problemen in je
eentje op te lossen. Bedenk dat ook jouw leraar en je klasgenoten hiervoor
verantwoordelijkheid hebben.

Je vindt het heel zielig voor kinderen die gepest worden. Misschien dat ze jou ook wel
eens pesten. Je wilt graag dat pesten ophoudt, maar je weet niet zo goed wat je er tegen
moet doen.
Tip: Probeer er eens met iemand over te praten, een kind of een volwassene. Misschien
kunnen jullie dan samen een oplossing bedenken.

Kleur op school – Kijk naar je eigen!
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cLaatAfronden
Lees het verhaal van Ruben op het werkblad. Bede leerlingen nadenken over een situatie

spreek na:
– Hoe voelt Ruben zich als Jozef een nieuwe mantel krijgt van zijn vader?
– Wat denkt Ruben als Jozef vertelt over zijn dromen?
– Hoe voelt Ruben zich als zijn vader Jozef ‘een
geschenk van God’ noemt? Waarom?
– Waarom ergert Ruben zich aan Jozef? Waar komt
zijn boosheid vandaan?
– Op wie is Ruben eigenlijk diep in zijn hart boos?
– Waarom deed Ruben mee toen de broers Jozef in
de put gooiden?
– Wat denk je dat Ruben het liefst zou willen?

cLaatKern
de leerlingen het verhaal van Ruben nog een

keer lezen. Ze moeten zich inleven in Rubens
situatie. Vervolgens beantwoorden ze de volgende
vragen alsof ze Ruben zijn:
Ik dacht .................
Ik voelde mij ......
Ik deed .....
Ik deed dat omdat .....
Laat de leerlingen hun antwoorden in tweetallen
bespreken.

waarin ze onaardig waren of een ander iets hebben
aangedaan. Dit beschrijven ze in hun Wat doe ik?dagboek (zie Afronden in les 2).
Help de leerlingen zo nodig individueel op weg
met de laatste vraag, door samen na te denken over
mogelijke motieven. Bijvoorbeeld: Mijn broertje en
ik hadden ruzie en toen kreeg ik van mijn moeder
de schuld.
– Ik dacht: wat oneerlijk! Mijn broertje is net zo
schuldig.
– Ik voelde mij: boos.
– Ik deed: ik gaf mijn broertje een mep.
– Ik deed dat omdat: ik boos was op mijn moeder,
omdat ik als oudste altijd de schuld krijg.

s
Extra
Laat de leerlingen in drietallen een rollenspel tussen
Ruben, vader en Jozef bedenken en doen. Leg uit:
Ruben heeft goed nagedacht over zijn gevoelens
en daden. Hij heeft een gesprek met zijn vader.
Bedenk wat beiden zeggen. Ook gaat Ruben in gesprek met Jozef. Wat zegt Ruben en wat zegt Jozef?
Speel dit met z’n drieën uit.

Tegen pesten – Kleur op school

Rubens dagboek
In het Oude Testament staat het verhaal van Jozef (Genesis 37). Jozef is de zoon van Jacob en de op een na jongste van twaalf broers. Zijn vader houdt heel veel van hem, maar
bij zijn broers is hij niet erg geliefd. Hieronder wordt het Bijbelverhaal naverteld vanuit het
perspectief van Ruben, Jozefs oudste broer.
Vrijdag
Vandaag heeft Jozef van papa een nieuwe
mantel gekregen. Zomaar. Hij was niet eens
jarig. Het is een prachtig kleed van glanzende stof. Precies zo een als ik wil hebben. Ik
snap niet waarom papa dat aan hem geeft. Ik
ben de oudste, maar ik krijg weer niets. Jozef
liep de hele dag te pronken met dat ding.
Rotjoch!
Maandag
Jozef was weer eens superirritant. Vanmorgen kwam hij ons vertellen dat hij gedroomd
had dat we met alle broers op het land aan
het werk waren en dat zíjn korenschoof
rechtop in het midden van het veld stond. En
dat de korenschoven van ons om zijn korenschoof heen stonden en voor hem bogen.
Wat denkt die snotneus wel niet! Hij wil zeker
dat wij met z’n allen voor hem gaan buigen.
Alsof hij koning is of zo … Wij lagen natuurlijk in een deuk. Wat een irritant ventje! Soms
kan ik hem echt niet uitstaan.
Woensdag
Vandaag zat Jozef weer op te scheppen over zijn dromen. Hij had gedroomd dat de zon,
de maan en elf sterren voor hem neerbogen. Hij bedoelde zeker dat vader, moeder en
wij met z’n elven voor hem zouden buigen. Zo’n arrogant mannetje! Papa zat helemaal te
glimmen terwijl Jozef vertelde. Hij mompelde iets van ‘Ja, die Jozef van mij is een geschenk van God’. Nou, ik ben anders degene die hier thuis het meeste werk doet. En dat
vindt papa allemaal maar heel gewoon. Hij mag God wel eens bedanken dat hij mij heeft,
en niet voor die luie Jozef! Ik zou die snotneus het liefst een lesje leren. Ik ben die praatjes
van hem zó zat!
Vrijdag
Vandaag is er iets ergs gebeurd. We waren er met z’n tienen op uitgetrokken om de kuddes te hoeden. In de verte zagen we Jozef aankomen. Simeon zei nog voor de gein: ‘Kijk,
daar komt de meesterdromer aan ...!’ Wij lachen natuurlijk. Maar toen zeiden ze: ‘Als we
van Jozef willen afkomen, is dit onze kans. We doden hem en gooien hem in een put.’ Ik
wilde ook wel van hem af maar ik vond het veel te ver gaan om hem te doden. Toen hij
dichterbij was gekomen, hebben we hem met z’n allen vastgepakt. We hebben z’n mantel
afgepakt en hem levend in een put gegooid. Later in de middag ging ik even een rondje
lopen. Toen ik terugkwam bleek dat de jongens Jozef als slaaf hadden verkocht, aan een
handelskaravaan op weg naar Egypte. Ik werd woedend! Eigenlijk vind ik Jozef een etterbak, maar dat hij nu als slaaf moet werken in Egypte gun ik hem ook weer niet. We
hebben tegen papa gezegd dat Jozef door een wolf is opgegeten. Papa is nu nog aan het
huilen. Ik vind het allemaal zo rot wat er gebeurd is. Ik wou dat ik het kon terugdraaien.

Kleur op school – Kijk naar je eigen!
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 oeL de leerlingen worden zich ervan bewust
D
dat bijzondere talenten soms aanleiding geven
tot pesten

kDeBegin
leerlingen gaan rustig op hun stoel zitten, met

hun rug recht en hun voeten stevig op de grond.
Laat ze hun ogen sluiten en vertel met rustige stem:
Je loopt over straat. Mensen kijken naar je om. Ze
stoten elkaar aan en gniffelen. Ze praten over je.
Waarover? Je haalt je schouders op. Je lacht. Met stevige passen loopt je door. Laat ze maar kijken ... Laat
ze maar staren ... Hier loop jij, met je schouders naar
achter en je hoofd in de lucht. Je weet wat je waard
bent, wat anderen ook denken … Trots zeg je tegen
jezelf: ‘Dit ben ik ... Dit ben ik ... Dit ben ik!’ Als je
er klaar voor bent, doe je rustig je ogen weer open ...

Laat de leerlingen een oorkonde maken waarop ze
hun eigen bijzonderheden schilderen of tekenen.
(Een sjabloon staat op werkblad)

d
Afronden
Laat de leerlingen in groepjes leuke bijnamen

voor elkaar verzinnen. De bijnaam heeft te maken
met iets wat de ander bijzonder maakt. Iedereen
mag uiteindelijk de bijnaam kiezen die hij zelf het
leukste vindt. Daarmee mag hij vandaag worden
aangesproken.

bc
Kern
Lees het (vervolg)verhaal van Ruben op het werks
Extra
blad. Vraag of de leerlingen herkennen dat iemand
Laat de leerlingen het Koopmanspel spelen. Vorm
gepest wordt vanwege een bijzonder talent.
Laat de leerlingen in tweetallen bespreken welke
bijzonderheden zij hebben die anderen misschien
raar vinden. Denk aan bijzondere talenten/eigenschappen waarmee ze je kunnen pesten, maar
waarop je eigenlijk best trots mag zijn. Bijvoorbeeld: een jongen wordt uitgelachen omdat hij op
een koor zit, terwijl hij een prachtige stem heeft.
Of: een meisje wordt gepest vanwege haar uitzonderlijke kleding, terwijl ze een hele originele stijl
heeft. Het mogen ook gekke en grappige bijzonderheden zijn. Bijvoorbeeld: heel dun zijn waardoor
je gemakkelijk door de spijlen van een hek past.
Of knalrood haar hebben, waardoor je altijd goed
opvalt op het voetbalveld.

een kring. Wijs een leerling aan als koopman. De
koopman doet aan ruilhandel: hij neemt iets in en
geeft er iets voor terug. Om de beurt komen de
leerlingen bij de koopman. Ze leveren een eigenschap van zichzelf in die ze niet goed kunnen
gebruiken of waarvan ze last hebben. Ze mogen
ook een eigenschap afgeven waarover ze tevreden
zijn, maar die iemand anders misschien goed kan
gebruiken. In ruil daarvoor krijgen ze iets dat ze
nodig hebben of waarvan ze blij worden. Dit mogen ze zelf uitkiezen; de koopman kan desgewenst
adviseren.

Tegen pesten

– Kleur op school

Rubens dagboek (vervolg)
De broers van Jozef wilden van hem afkomen. Ze hebben hem als slaaf verkocht. Zo is hij
in zijn eentje in Egypte terechtgekomen, waar hij door een misverstand in de gevangenis
zit. Daar valt hij op omdat hij de dromen van medegevangenen kan verklaren. Als de farao
van Egypte droomt dat zeven dikke koeien worden opgegeten door zeven magere koeien,
weet Jozef dat te verklaren. Hij legt uit dat er zeven jaren aankomen waarin het goed zal
gaan met Egypte en iedereen volop te eten zal hebben. Daarna zal er zeven jaar hongersnood zijn. Nu de farao dit weet, laat hij direct voedselvoorraden aanleggen. Uit dankbaarheid maakt hij Jozef koning (Genesis 39-47).
Dinsdag
Weer niets gegeten vandaag. We hebben zo’n honger! Papa vertelde dat er in Egypte
voedselvoorraden zijn. Hij wil dat wij daarheen gaan om eten te halen. We vertrekken morgen met z’n tienen. Papa wil dat kleine Benjamin bij hem blijft. Hij durft hem niet te laten
meegaan vanwege wat er vroeger met Jozef is gebeurd.
Maandag
Vandaag zijn we in Egypte aangekomen. We gingen naar het paleis van de koning om te
vragen of hij ons voedsel wil geven. De koning leek me aardig. Hij had stralende ogen
en een vriendelijk gezicht. Ik dacht dat hij ons makkelijk graan zou geven, maar hij begon
allemaal vragen te stellen. Of we nog meer broers hadden. En of onze vader nog leefde.
Wij vertelden dat Benjamin bij vader was gebleven en dat onze een-na-jongste broer Jozef
er helaas niet meer is. De koning zei dat we naar huis moeten om Benjamin te halen. Papa
geeft hem vast niet mee. Hij is veel te bang om nog een zoon te verliezen.
Vrijdag
Vandaag is er een wonder gebeurd! We hadden Benjamin opgehaald. We wisten niet of
we het graan mee zouden krijgen en waren best zenuwachtig. Gespannen stonden we te
wachten in de grote zaal van het paleis. Toen de koning binnenkwam, bogen we allemaal
eerbiedig neer. Toen we opkeken zagen we dat hij tranen in zijn ogen had. Met trillende
stem zei hij: ‘Ik ben Jozef’. Eerst geloofden we hem niet, maar toen herkenden we hem
ineens. We hebben hem met z’n allen omarmd. Wat waren wij blij om Jozef levend te zien,
en dan nog wel als koning van Egypte! Hij vertelde dat hij vroeger als bediende werkte,
maar dat hij de droom van de farao had uitgelegd en daardoor koning is geworden. Wij
hebben Jozef vroeger gepest omdat hij
altijd over dromen zat te praten. Dankzij
die gave is hij wel mooi koning geworden
... Ik moest ineens denken aan zijn droom
van vroeger: dat hij als korenschoof midden in het veld stond en dat alle andere
korenschoven voor hem bogen. Hij heeft
gelijk gekregen, want toen hij de paleiszaal
binnenkwam hebben wij allemaal voor hem
gebogen. Het is toch best bijzonder ... Hij
is niet eens boos, terwijl wij vroeger zo
gemeen tegen hem waren. Papa noemde
Jozef altijd ‘een geschenk van God’. Daar
ben ik het toch wel mee eens ...
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 oeL de leerlingen bedenken hoe zij willen
D
bijdragen aan een veilig groepsklimaat

g
Begin
Laat de leerlingen hun eigen dagboek doorlezen.

Bespreek:
– Wat ben je door het schrijven van het dagboek
over jezelf te weten gekomen?
– Kun je een situatie beschrijven die je achteraf
graag anders had gedaan?
– Weet je van jezelf waarom je zo gedaan hebt?

dv
Kern
De leerlingen gaan samen een muurposter maken.

Hierin legt iedereen vast hoe hij pesten in de groep
zal verminderen of voorkomen. Breng eerst de
voorgaande lessen in herinnering. De leerlingen
hebben zich ingeleefd in de gevoelens rondom pesten (les 1). Ze zijn zich bewust geworden van de rol
van buitenstaander (les 2). Ze hebben zich verdiept
in de achterliggende motieven van pesten (les 3).
En ze hebben ontdekt dat iedereen bijzonderheden
heeft waarmee je gepest kunt worden, maar waarop
je ook trots kunt zijn (les 4). Elke leerling bedenkt
welke ‘actie’ voor een veilige sfeer in de groep bij
hem/haar past. Projecteer eventueel het werkblad
op het digibord (via www.kleuropschool.nl) om de
leerlingen op weg te helpen.
Deel de stroken papier uit. Laat de leerlingen hierop schrijven hoe zij zich willen inzetten om pesten
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in de groep tegen te gaan. De strook verfraaien ze
eventueel met kleur en/of een tekening.
Laat de leerlingen een kring vormen. Leg in het
midden een grote muurposter (twee aan elkaar
geplakte A3-vellen) en schrijf aan de bovenkant:
‘Dit doe ik! - Dit doen wij!’ Beurtelings lezen de
leerlingen de zin van hun strook hardop voor, als
een soort belofte aan de groep. Daarna plakken ze
de strook op de muurposter.

v
Afronden
Laat de leerlingen in de kring zitten, met de benen

languit naar voren. Ze geven een opgeblazen ballon
door via hun benen. Deze gaat van de een naar
de ander en mag de grond niet raken. Hiermee
oefenen de leerlingen het samenwerken met de hele
groep. Zorg dat elke leerling aan de beurt komt.

kLaatExtra
de kinderen elkaar masseren. Dat kan de

leerlingen meer op elkaar betrekken, en zo de onderlinge verbondenheid versterken. Kijk voor meer
informatie op www.kleuropschool.nl.

Tegen pesten

– Kleur op school

Dit doe ik! – Dit doen wij!
Iedereen die ergens mee zit, kan bij mij
terecht om erover te praten. Ik kan
goed luisteren en geheimen bewaren.

Als ik iets onaardigs tegen iemand wil zeggen, tel ik eerst in gedachten tot tien.
Intussen check ik of ik me ergens rot
over voel, en of er ook een andere manier
is om van het rotgevoel af te komen.

Ik ga meer samenspelen
met de kinderen die niet
zo veel vrienden hebben.
Als ik iets onaardigs wil zeggen over
iemand, vraag ik me eerst af of ik
misschien jaloers ben op iets bijzonders van de ander. Ik bedenk dat iedereen wel iets bijzonders heeft. Ik
ook!

Als ik zie dat iemand gepest
wordt, dan zeg ik er wat
van of ik waarschuw de
meester/juf.

Als ik mij gepest voel door iemand, dan zeg
ik dat ik dat niet leuk vind, zodat hij/zij
weet hoe ik mij voel.

Extra les 5, Kleur nummer 2, jaargang 5
Tips voor massage in de klas:











Kies een geschikt moment uit om te masseren. Net voor het buitenspelen of voordat de
bel gaat, is niet ideaal om te gaan ontspannen. Het einde van een gymles of na een toets
gaat meestal beter.
Creëer een ontspannen sfeer door bijvoorbeeld rustige muziek op te zetten.
Laat de kinderen tweetallen vormen. Zo kunnen zij elkaar om de beurt masseren.
De kinderen masseren elkaar om de beurt. Dit doen ze op de rug, over de kleren heen.
Laat de ontvanger van de rugmassage zitten op een stoel, met de leuning zijwaarts, zodat
de rug vrij is om gemasseerd te worden. Het kind kan leunen op zijn/haar tafeltje dat
voor hem/haar staat.
Spreek af wat de kinderen die een massage ontvangen moeten doen als zij de massage
niet als prettig ervaren, of misschien vinden dat de druk te hard is. Hierdoor leren zij
grenzen aangeven.
Laat de kinderen elkaar bedanken voor de massage voordat je wisselt. Laat ze elkaar
aankijken terwijl ze de hand schudden.

Een filmpje over massage in de klas: http://www.leraar24.nl/video/1237

