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p.  2  Introductie
  Wat is Respect-educatie? In deze introductie lees je in het kort wat het is en    
  waarom Respect-educatie een bijdrage kan leveren op school. Daarnaast 
  een korte introductie op het nieuwe lesmateriaal en de Respect Education   
  Foundation. 

p.  3  Ik ben... 
  In deze les gaan we aan de slag met identiteit. Je ID is niet alleen waar    
  je vandaan komt, wat je gelooft of hoe je eruit ziet. Hoe je je van binnen   
  voelt, wat je denkt en wat je leuk vindt is net zo goed onderdeel van jouw   
  identiteit. Samen met klasgenoten onderzoek je je interesses en maak je   
  een iCircle. 

p.  7  De klassenatlas
  De leerlingen in de klas wonen vaak in dezelfde stad. Maar ben je daar    
  ook geboren? En hoe zit dat eigenlijk met je vader en je opa? Misschien   
  heeft de juf wel Mexicaans bloed! Ga op onderzoek uit en creëer jullie eigen   
  klassenatlas! 

p. 10  Korte opdrachten: familiefilms & familierecepten

p. 11  In gesprek over vluchtelingen
  Ga met je klas in gesprek over het vluchtelingen probleem zet alle    
  feiten en meningen op een rijtje.

p. 13  Maak je eigen Respectposter  

p. 12  Dag van Respect 
  Al de lessen in dit boekje zijn een goede aanleiding om de ouders en de    
  buurt een keer uit te nodigen op school. Bedenk samen met de klas hoe    
  jullie (Mid)Dag van Respect er uit zou kunnen zien.  
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Introductie
Een veilige leeromgeving staat, terecht, hoog op de agenda. Vanuit de overheid is het 
actieplan sociale veiligheid op school ontwikkeld; extra aandacht voor omgangsvormen, 
normen en waarden, duidelijke grenzen stellen, het invoeren van anti-pestprogramma’s, 
seksuele diversiteit omarmen en discriminatie tegengaan. Alle schoolprogramma’s van de 
Respect Education Foundation behandelen deze pittige vraagstukken op een sociale en 
laagdrempelige manier.

Welkom in mijn wereld
In het kader van de Week van Respect is er nieuw lesmateriaal ontwikkeld: Welkom in 
mijn wereld. Identiteit, tolerantie en actief burgerschap staan centraal. Juist in deze tijd 
is het belangrijk om op school samen na te denken over deze thema’s én er een actie 
aan te verbinden. Respect voor elkaar ontstaat niet vanzelf. We moeten allemaal aan de 
slag! Laat jezelf zien, geef je mening, deel wat je hebt en vooral; doe niet moeilijk, doe 
gewoon iets!

Respect-educatie
Respect-educatie is een aantrekkelijke en interactieve manier van lesgeven, bruikbaar in 
elk vak. Met name de sociaal-emotionele vaardigheden worden aangesproken en verder 
ontwikkeld. Dat leidt tot een positief klimaat in de klas en een beter leerresultaat. Aan 
respect-educatie liggen de onderwijsconcepten meervoudige intelligentie, samenwerkend 
leren, adaptief onderwijs, groepsdynamica en conflicthantering ten grondslag.

De Respect Education Foundation (REF) is een onafhankelijke stichting, opgericht in 2006 
als reactie op de toenemende intolerantie en discriminatie in de samenleving. 
REF investeert in onderwijs waarin leren omgaan met jezelf, met anderen en met je 
omgeving net zo belangrijk is als taal, biologie, of wiskunde.
Op onze website respecteducation.me zijn alle materialen gratis te downloaden. 
Tip je collega’s en kopieer naar hartelust, maar vermeld altijd even waar je het materiaal 
vandaan hebt ;) 

Check ook onze andere lesmaterialen:



Ik ben...
Hoe iemand heet, waar iemand woont en wie met wie vrienden is weet je vaak wel. Maar 
wat hoort er nog meer bij? Wat vindt iemand echt leuk, boeiend, belangrijk en waarom? 

Ga aan de hand van het werkblad en de iCircle aan de slag met het in beeld brengen van 
je eigen ‘identiteit’, bespreek de iCircle met anderen en doe een uitspraak over jezelf: Ik 
ben...!

Individueel invullen
De leerlingen beginnen met het individueel invullen van de vakjes 1 t/m 8 op het 
werkblad iCircle. Je hoeft hier niet heel lang over na te denken. Het gaat erom om zoveel 
mogelijk informatie te verzamelen op het werkblad.

1

Elkaar interviewen
Na het invullen gaat elke leerling samen met 
een klasgenoot verder met het interview. 
In tweetallen bevragen ze elkaar over de 
antwoorden van werkblad. Zorg ervoor dat je 
elkaar goed vertelt wat je bedoelt want je moet 
het straks kunnen navertellen!

Na het interview overleggen de leerlingen samen 
wat voor hen de écht belangrijke vakjes zijn. 
Aan de hand hiervan vult elke leerling de top tien 
in. Hier zijn geen speciefieke regels voor. Alle 
woorden uit de vakjes mogen worden gebruikt 
in de volgorde die jij belangrijk vindt. Zet op 
nummer 1 waar je op dit moment het meest mee 
hebt.

Kleur daarna je cirkel in volgens de aangegeven 
vakjes. Je iCircle is klaar!

2

Ik ben falafel met balletschoenen

Delen met een ander duo
Elk tweetal vormt nu een viertal 
met een ander duo. Ze vertellen 
over elkaar. 

Leerling 1 vertelt over leerling 2 
en andersom en daarna vertelt 
leerling 3 over leerling 4 en 
andersom. 

Ze gaan de cirkel van elkaar 
uitleggen.  Waarom heeft jouw 
klasgenoot voor deze top tien 
heeft gekozen? Zorg ervoor 
dat de anderen in de groep het 
begrijpen. 

3
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Wie is belangrijk voor je?
.................................................................................
............................................

............................................

..............................................
............................................

............................................

Wat doe je na school?

..............................................
........................................................................................

Waar ben je goed in?

..............................................
............................................

............................................

Waar ben je graag?

Belangrijk moment?
...................................
......................................
.......................................

Favo kledin
g?

..................
.................

.................
.................

.
Lievelingseten?......................................................................

Noem zes dingen die je in 
je kamer hebt

......................................

.......................................
.......................................
......................................
.......................................
.......................................

1
2
3
4
5
6

TOP 10kleur de vakken van de cirkel...........................(zes vakken)..........................(vijf vakken)........................(drie vakken)..........................(twee vakken)..........................(twee vakken)..............................(één vak)

1
2
3
4

6
5

...............................(één vak)..............................(één vak)...............................(één vak)..............................(één vak)

7
8

10
9

1

2

3

4

5

6

7

8

iCircle



Ik-ben-fotoshoot
Al die nieuwe identiteiten van de groep zijn 
leuk om vast te leggen in een fotoshoot. 
Schijf de nieuwe ID’s op het ‘ik-ben-bordje’ en 
maak een foto van elke leerling terwijl hij zijn 
bordje vasthoudt. Met deze foto’s kun je een 
mooie tentoonstelling maken in de Week van 
Respect voor de ouders en de buurt. Vergeet als 
docententeam vooral niet om zelf mee te doen! 

Over de grens...
De Respect Education Foundation gebruikt dit 
jaar deze opdracht ook in het internationale 
programma. We willen met al deze 
‘ik ben...’-foto’s een statement maken.
Identiteit is niet alleen waar je vandaan komt, 
wat je gelooft of hoe je eruit ziet. Hoe je je van 
binnen voelt, wat je denkt en wat je leuk vindt is 
ook onderdeel van je identiteit. 

Meedoen? Stuur de foto’s van de klas naar: 
Info@respecteducation.me en word onderdeel 
van de internationale ik-ben-fotoserie. 

Als alle vier de leerlingen aan de beurt zijn gekomen gaan de leerlingen in het viertal 
aan de slag met een “ik ben...”-statement. Dit kan een combinatie zijn van dingen uit je 
top 10. Het is de bedoeling dat je een zin krijgt die op een gekke, leuke manier iets zegt 
over je identiteit, je zelf dus!  Ik ben een paarse tv-verjaardag of ik ben falafel met 
balletschoenen is helemaal de bedoelling!

Klassikaal
Sluit de les af door alle leerlingen één voor één hun “ik ben....” te laten voorlezen.  
Ga er bij staan en maak je nieuwe identiteit aan de klas bekend! Leuk, grappig maar ook 
inspirerend! 

ga verder met de ik-ben-fotoshoot en maak een school-tentoonstelling!

4
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TIP: Gebruik dezelfde witte muur 
als achtergrond voor alle foto’s
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en
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DE KLASSENATLAS
De leerlingen in de klas wonen vaak in dezelfde stad. Maar ben je daar ook geboren? 
En hoe zit dat eigenlijk met je vader en je opa?  En zijn er dingen die je nog niet weet? 
Waar kwam je over-over-overgrootoma vandaan? Parijs misschien? Misschien heeft de 
juf wel Mexicaans bloed!

Ga op onderzoek uit en creëer jullie eigen klassenatlas! 

 “Oma Toet komt uit Oss en 
Opa Amir uit Ouarzazate” 

Wie is er 100% Nederlands? En wie heeft er voorouders uit een ander land? 
Alle leerlingen gaan dit uitzoeken aan de hand van het WOONPLAATSWEB. 
Laat ze de familie interviewen om er achter te komen waar alle generaties zijn 
geboren. Als het web is ingevuld, bespreken de leerlingen hun resultaten eerst 
in duo’s in de klas.

1

De kans is groot dat niet alle voorouders uit de klas uit 
Nederland komen. Wat zou er gebeuren als je al deze 
landen in beeld brengt op één wereldkaart? 

Inventariseer na stap 1 in een klassengesprek hoe ver de 
roots van de leerlingen reiken. Bepaal aan de hand van 
dit gesprek wat voor kaart je in de klas gaat hangen. Een 
wereldkaart, Europa, of misschien toch gewoon de kaart 
van Nederland met hier en daar wat uitzonderingen.

Doel: Breng op één kaart in beeld waar de roots van de 
klas liggen. 

2
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Als de kaart in de klas hangt, gaan de leerlingen in dezelfde duo’s één voor 
één de resultaten invullen op de kaart. 

Ze beginnen met zichzelf. Op hun geboorteplaats zetten ze een gekleurde 
stip of pushpin. Ouders krijgen een andere kleur en grootouders en 
overgrootouders weer een andere kleur.
 
Zit er al een pushpin van dezelfde kleur in de stad of het land, dan hoef je 
die niet nog een keer te doen, het gaat niet om de hoeveelheid!

3

Als de wereldkaart af is, bespreek je de herkomst van de klas als 
geheel. Wat valt er nu op? Zijn alle opa’s en oma’s Nederlands? 
En hoeveel landen kun je tellen? Hang de wereldkaart op een 
prominente plek in de klas! 

TIP: Als je de kleuren van het WOONPLAATSWEB aanhoudt kun je 
in één oogopslag zien waar welke generaties vandaan komen... 

De leerlingen - Rood 
Ouders - Geel 
Grootouders - Groen 
Overgrootouders - Wit

4

De kaart
Optie 1:   
Koop een kaart en verschillende kleuren punaises of pushpins

Optie 2: 
Ga digitaal aan de slag: via googlemaps of een andere kaart-maak-site kun 
je gemakkelijk alles in beeld brengen.
 
Optie 3:
Wil je het echt GROOTS aanpakken? Schilder een wereldkaart op een 
muur in de klas, met een beamer of projector is het zo gedaan!

Optionele toevoeging
Hang de kaart leeg op. Iedere leerling presenteert vervolgens 
zijn of haar roots aan de klas (eventueel ook met ouders) en pint 
zijn punaises ter plekke waar ze horen. Helemaal leuk als er wat 
achtergrondinformatie bij verteld kan worden!

7



WOONPLAATSWEB

IK BEN GEBOREN IN:

-------------------------

& mijn oma in... 

& mijn opa in... 

& mijn moeder in... 

& mijn overgrootoma in... 

& mijn overgrootopa in... 

& mijn overgrootoma in... 

& mijn overgrootopa in... 

& mijn overgrootoma in... 

& mijn overgrootopa in... 

& mijn overgrootoma in... 

& mijn overgrootopa in... 

& mijn vader in... 

& mijn opa in... 

& mijn oma in... 



& mijn overgrootoma in... 

& mijn overgrootopa in... 

Achterhaal een familierecept. De moeder van oma maakte van die heerlijke Duitse 
aardappelsalade en oom Hendrick bewaart het recept van de speciale Indonesische 
nasi. We gaan in kaart brengen tot hoe ver onze familierecepten de wereld over 
gaan.

De leerlingen gaan op onderzoek uit in hun familie. Vraag een recept aan je moeder, 
app je neef op de grote vaart of skype je tante uit Marokko! Hoe ver kun jij komen?

Familierecepten...

Vervolgens schrijven de leerlingen de recepten uit. De volgende les gaan we de 
wereldkaart checken (maak eventueel gebruik van de klassenatlas van de vorige 
opdracht). Vul de recepten in bij de juiste landen, steden of werelddelen. 

De leerlingen kunnen de recepten inleveren bij de docent. Bespreek met elkaar 
wat we met al deze recepten kunnen doen. Een klassendiner samenstellen? Een 
kookboek uitgeven? Of zitten er misschien geheime recepten bij?

Vastleggen van de recepten

10

Familiefilms
Individueel kiezen de leerlingen een familielid 
waarvan ze een verhaal kennen dat ze graag 
willen vertellen. Elke leerling vormt nu een 
duo met een andere leerling, ze delen de 
verhalen en stellen elkaar vragen. 

Maak nu groepjes van vier. Elk groepje 
bespreekt de vier verhalen. Daarna bepalen 
ze samen welk verhaal ze het meest 
bijzonder, gek, of interessant is. 

Opdracht: Welk verhaal is er zó boeiend dat 
je er een film van zou kunnen maken? Hoe 
zou die film heten? Wie speelt de hoofdrol? 
Wie zingt de titelsong?

Laat klassikaal een aantal voorbeelden van 
filmposters zien. In de groepjes van vier gaan 
de leerlingen een filmposter ontwerpen van 
het gekozen verhaal. Doe dit op grote vellen 
papier met knippen, tekenen of schilderen. 
Of kan het bij jullie op school digitaal? TIP: Het maken van een 

echte trailer is een goede 
vervolgopdracht voor de 

bovenbouw.



in gesprek over vluchtelingen
Het gesprek over vluchtelingen in Nederland begint zo langzamerhand oververhit te raken. Hoog 
tijd om je als leerkracht in te zetten voor beter begrip over dit onderwerp!  

In viertallen (10 min.) :
Maak groepjes van vier. Elk groepje krijgt een stapel post-its. De 
leerlingen noteren wat ze weten of hebben gehoord over het begrip 
‘vluchtelingen’. Eén woord of korte zin per post-it. Alles mag. Tijdens 
het werken worden alle post-its op een centrale plek in het lokaal 
geplakt. Elk groepje minimaal vijf post-its, meer mag altijd. 

1 Je kunt ook beginnen 
met een klassikale 

sessie. 
Laat leerlingen maar 
roepen wat ze weten 
of hebben gehoord 

over vluchtelingen en 
noteer dit op post-its.

Er mogen best pittige 
dingen op de post-its. 
Maak duidelijk dat 
de klas een veilige 

plek is, alles is 
bespreekbaar!

Eén voor één bespreek je de 
post-its klassikaal en plaats je ze 
bij de juiste catagorie. Houd het 
luchtig en bespreekbaar, moeilijke 
onderwerpen moet je van alle 
kanten bekijken. Komen jullie 
ergens niet uit... zoek het op!

Stap 1: Verzamel alle post-its waarvan jullie denken ‘dit klopt niet’. 
Verdeel deze opnieuw over de werkgroepen.
Stap 2: Alle ‘klopt-niet-post-its’ moeten worden herschreven. Maak er nieuwe woorden en 
zinnen van zodat ze bij feit of mening passen en plak ze op. Let op: het hoeven geen EIGEN 
meningen te zijn. Gebruik voor deze stap voor de duidelijkheid een andere kleur post-it.
Stap 3: Leerlingen kunnen ook nieuwe dingen opschrijven die bij feit of mening passen. Deze 
plakken ze ook op het bord.

De leerkracht loopt door de klas en helpt de groepen. Het kan soms best lastig zijn. 

Klassikaal:
Bespreek de feiten en meningen klassikaal. Leg uit dat 
je aan feiten niks kunt veranderen maar dat meningen 
door middel van praten en kennis kunnen veranderen.

Sluit de sessie af met een klassikale discussie. Vraag de 
leerlingen of er op het bord bij meningen dingen staan 
waar ze het niet mee eens zijn.

TIP: Schrijf na afloop met de klas een brief naar een 
alleenstaande minderjarige vluchteling waarin je vragen 
stelt, of iets vertelt over Nederland en jullie groep.*

5

Vluch
teling

en
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gevaa
rlijk

Sommige
mensen

zijn bang 
voor

vluchtelingen
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...wordt...klopt
 niet

...

...feit!

* Wil jullie school/klas hulp bij contactleggen met een AZC of AMV’ers? 
   neem dan gerust contact op: info@respecteducation.me

Bronnen voor de factsheet lesbrief: In gesprek over vluchtlingen
De factsheet van Pharos, te vinden op: 

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/factsheets.
Website Stichting vluchtelingen werk: 

https://www.vluchteling.nl
Artikel: Hoeveel vluchtelingen komen er nu echt uit europa, (vrijdag 4 september).  NOS website:

http://nos.nl/op3/artikel/2055928-hoeveel-vluchtelingen-komen-er-nou-echt-bij-in-europa.html
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Klassikaal:
Gebruik het vluchtelingen-factsheet en geef een klassikale les. 
Zorg dat je dit van te voren hebt voorbereid.  

Maak op het bord drie catagorieën:

1) Dit klopt volgens de feiten.
2) Dit is een mening.
3) Dit klopt niet.

Het lijkt mij best eng,alleen ineen nieuwland!

2



Factsheet vluchtelingen
Wie zijn de vluchtelingen?
De grootste groep vluchtelingen die 
het afgelopen jaren naar Nederland 
is gekomen zijn mensen uit Eritrea 
en uit Syrië. Deze laatste groep is de 
grootste in 2015.

Syrië

Eritrea

Wat is er in hun eigen land aan 
de hand?
In Syrië is er al meer dan vier jaar 
een burgeroorlog aan de gang. 
Mensen zijn het niet eens met het 
regime van president Assad. Tegelijk 
proberen verschillende groepen een 
islamitisch kalifaat te stichten. Een 
kalifaat is ongeveer hetzelfde als 
een staat, maar dan geleid door een 
opvolger van de profeet Mohammed. 
Groepen als IS en Al Qaida zijn 
gewelddadig. Er is in Syrië dus veel 
oorlog en geweld. Het is niet leefbaar 
voor gezinnen en veel mensen 
besluiten het land te ontvluchten.

In Eritrea is er een totalitair regime. 
Dit wil zeggen dat er geen vrijheid 
van pers is, je niet mag geloven 
wat je wil en ook geen vrijheid van 
politieke voorkeur.  Alle mannen in 
Eritrea tussen de 18 en 50 hebben 
dienstplicht en moeten vechten 
voor het regime. De dienstplicht 
ontduiken wordt zwaar bestraft. In 
de gevangenis houden ze zich niet 
aan de rechten van de mens. Daarbij 
is het land erg arm en is er weinig tot 
geen toegang tot zorg. Veel mensen 
besluiten te vluchten wat overigens 
streng verboden is. Je mag het land 
dus niet uit!

Afkomst?
De vluchtelingen van Syrische 
afkomst zijn voornamelijk 
Arabieren en het merendeel 
van de Arabieren is Islamitisch. 
Binnen de Islam zijn ze dan 
weer verdeeld in Soennieten 
Sjiieten, Alevieten, Druzen en 
Ismaëlieten. Maar er zijn ook 
Christelijke Syriërs (onder de 
Koerden en Assyriërs). 

De inwoners van Eritrea worden 
verdeeld in negen volken. De 
grootste groep is afkomstig van 
de stam Tigrinya, zij behoren tot 
de orthodox Christelijke kerk. 
De tweede grootste godsdienst is 
de Islam (vooral Soennieten).

Welke taal spreken ze?
In Syrië is de officiële taal 
Arabisch. Daarnaast wordt er 
ook Koerdisch en Armeens 
gesproken. 

In Eritrea is er geen officiële 
taal. Op school leren de 
kinderen Tigrinya, de taal van 
het Tigrinyavolk (het grootste 
volk). Ook zijn er bepaalde 
stammen die het Arabisch 
gebruiken. Omdat er geen 
officiële taal is spreken de 
meeste mensen ook Engels.

Waarom komen ze naar 
Nederland?
Vluchtelingen komen niet 
alleen naar Nederland. Bijna 
alle landen in de wereld 
laten vluchtelingen toe. De 
meeste vluchtelingen worden 
opgevangen in buurlanden. 
De helft van de vier miljoen 
Syrische vluchtelingen wordt 
opgevangen in Turkije. Omdat 
het daar nu zo vol is trekken 
ze door naar andere landen 
in Europa en dus ook naar 
Nederland. Dit is hetzelfde voor 
de vluchtelingen uit Eritrea. Ze 
trekken naar het noorden van 
Afrika en steken vaak over naar 
Europa. Sommige eindigen hun 
reis ook in Nederland. 

In de top 10 van waar wereld-
wijd de meeste vluchtelingen 
zitten staat geen enkel 
Europees land.

Waar zitten ze nu?
Vluchtelingen vragen asiel 
aan in Ter Apel, vanuit daar 
gaan ze naar verschillende 
asielzoekerscentra (AZC) 
in Nederland. Nu er zo veel 
vluchtelingen binnenkomen is 
er een tweede aanmeldcentrum 
in Bundel geopend. Er zijn nu 
ook noodkampen in Nederland. 
Na een aanvraag bepaalt de 
overheid of een vluchteling 
mag blijven. Dit is de taak 
van de IND (Immigratie- en 
Naturalisatiedienst). Op internet 
zijn overzichten van AZC’s en 
andere  opvanglocaties te vinden.

Wie komen er?
Mannen, vrouwen, gezinnen 
met kinderen maar ook 
jongeren alleen. Er is een grote 
groep AMV’ers (alleenstaande 
minderjarige vluchtelingen). 
Jongeren tussen de 13 en 18 jaar. 
Ze zijn vaak meer dan een jaar 
onderweg, alleen dus!

Hoeveel zijn er in 2015 gekomen?
Volgens Frontex, dat de Europese 
grenzen bewaakt, zijn in 2015 tot nu 
toe ongeveer 340.000 vluchtelingen 
de Europese grenzen over gegaan. 
In Nederland zijn er de eerste zes 
maanden van 2015 ongeveer 16.000 
vluchtelingen geregistreerd bij het COA 
(Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). 
Op 1 oktober waren het er 36.000. 

Zijn er meer dan vroeger?
In 2001 is de wet voor 
het aanvragen van asiel in 
Nederland aangepast. Daarna 
waren er minder aanvragen.
Tijdens de oorlog in Joegoslavië 
in de jaren ‘90 waren er meer 
dan 50.00 asielaanvragen. 
In 1997 kwamen er veel 
vluchtelingen uit Afghanistan, 
Irak en Kosovo. Op internet 
is goed te vinden waar 
vluchtelingen uit het verleden 
vandaan komen. Erg boeiend 
om uit te zoeken.

Nederland
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dag van Respect
Het is belangrijk om de lessen af te sluiten met een presentatie voor de hele school, de 
ouders of misschien de hele buurt! Helemaal leuk om te doen in de landelijke Week van 
Respect, 9 t/m 15 November 2015!

Samen werken aan een respectvol klimaat in de klas is belangrijk en die boodschap 
kun je delen. Door zelf een voorbeeld te zijn inspireer je anderen. Onderschat niet hoe 
belangrijk dat kan zijn. 

Voor alle lessen in dit boekje vind je hier een leuke presentatiemogelijkheid maar voel je 
vooral niet geremd om er zelf een creatieve draai aan te geven. Respect is voor iedereen 
anders, laat zien hoe jullie school hier invulling aan geeft!

TOT SLOT
Wij van de Respect Education Foundation vinden het leuk om verhalen, reacties of foto’s 
en filmpjes te ontvangen van jullie ‘Dag van Respect’.  
Je kunt ze mailen naar info@respecteducation.me of plaats een bericht 
op onze website of facebook!

Alvast bedankt en veel succes en plezier!

Show Respect
IK BEN...
Maak een tentoonstelling op school waar je alle foto’s van de leerlingen laat zien. Nodig 
de ouders en de buurt uit om te komen kijken en organiseer een officiële opening.
Geef de gasten tijdens de opening ook de gelegenheid om een ‘ik ben...’-bordje te 
maken. De leerlingen zijn waarschijnlijk prima in staat om uit te leggen hoe het werkt.

Tip: Doe de opdracht ook met het personeel van de school en verras de leerlingen op 
de opening van de tentoonstelling met de posters van de juffen, meesters, conciërge, 
schoonmakers en directie! Laat zien dat jullie allemaal gelijk zijn: Dit is de ID van de 
school, RESPECT!

FIJNPROEVERIJ
Organiseer een “Dag van Recept” op school waarbij je iedereen uitdaagt de 
familierecepten mee te nemen. Maak er een gezellige middag van, nodig ouders en de 
buurt uit en vergeet vooral niet om de verhalen achter de recepten te delen!

TENTOONSTELLING POSTERS
Alle posters worden tentoongesteld op school. Organiseer een middag voor de ouders en 
de buurt. Laat elk groepje zijn filmposter presenteren. Laat eventueel ook de gemaakte 
trailers zien. Helemaal leuk als de beroemde familieleden ook aanwezig zijn.

Brief naar een alleenstaande minderjarige Vluchteling
Schrijf, naar aanleiding van het gesprek over vluchtelingen met de klas een brief naar 
een AMV’er waarin je vragen stelt of dingen vertelt over Nederland. Misschien kunnen 
jullie iets voor elkaar betekenen.



Maak een Respectposter:

Www.respectposter.nl
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