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‘Alles begint met respect’
Bij goed onderwijs hoort een omgeving waarin 
jongeren zich veilig en thuis voelen. De 
ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden 
is daarom net zo belangrijk als leervakken als 
wiskunde, Engels of biologie.

De Respect Education Foundation werkt sinds 
2006 samen met een groot aantal scholen vanuit 
de overtuiging dat docenten het verschil kunnen 
maken voor een jongere. Met ons programma 
willen we (toekomstige) docenten en mentoren 
inspireren en equiperen om samen met hun 
leerlingen te zorgen voor een veilige, prettige sfeer 
in de klas en op school. Een omgeving waarin 
jongeren zich individueel en als groep optimaal 
kunnen ontwikkelen. Respect hebben voor jezelf, 
voor elkaar en voor je omgeving ligt hieraan ten 
grondslag. 

De Respect Education Foundation ontwikkelt 
educatieprogramma’s en lessen voor het 
voortgezet (en primair) onderwijs, gericht op de 
ontwikkeling van sociaal–emotionele vaardigheden. 
De methodiek is eenvoudig, praktisch en direct 
te integreren in het bestaande curriculum. 
Het programma is opgebouwd uit creatieve 
en interactieve lessen die invulling geven aan 
de kernwaarde ‘respect’ en gericht zijn op de 
ontwikkeling van sociale competenties. Dit doen 
we vanuit de visie dat iedereen meerdere talenten 
en interesses heeft. Door deze te ontwikkelen 
en optimaal te benutten, zijn jongeren echt 
betrokken bij elkaar en bij wat ze leren. Dit komt 
hun leerprestaties uiteindelijk ook ten goede. 
In ons lesprogramma komt groepsdynamiek en 

conflicthantering aan bod. Docenten bepalen 
zelf de intensiteit van het programma. Dit 
kan variëren van een les waarin de basis van 
‘respect’ besproken wordt, tot het structureel 
gebruik maken van ons lesmateriaal.

Elke tweede week van november organiseren 
we de ‘Respect Week’, met op de donderdag de 
nationale Dag van Respect. We vragen scholen 
in deze week extra aandacht te besteden aan 
respect, met een jaarlijks wisselend thema en 
een landelijke actie.

In dit Respectmagazine geven we concrete tools 
en voorbeelden om invulling te geven aan de 
kernwaarde ‘respect’ op uw school. We hebben 
een selectie van ons lesmateriaal gecombineerd 
met een draaiboek om zelf een schoolbrede 
Dag van Respect te organiseren of met de klas 
een eigen Respect Manifest te maken. Op onze 
website is een compleet overzicht te vinden van 
ons digitale lesmateriaal.

We wensen u veel leesplezier en inspiratie om op 
uw school met respect-educatie aan de slag te 
gaan!

Marjolein Albers 
Directeur 
Respect Education Foundation 
 
Femke van der Ster 
Hoofd educatie 
Respect Education Foundation
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Kom in actie

Introductie
“Niet schreeuwen, niet hangen op straat, niet vechten en doe toch eens normaal”. Het is 
moeilijk om altijd respectvol te zijn. We willen allemaal heus wel een steentje bijdragen 
aan een betere wereld, maar pfffff, hoe? Kom in actie! Met de klas, de hele school of 
zelfs met de hele buurt. Volg de vier stappen en organiseer een eigen actie, evenement 
of campagne. Verbind mensen met elkaar en doe iets goeds. 

• Klassikaal, individueel en in groepen

BRAINSTORM met de klas

Bespreek in wat voor wijk de school staat en hoe de leerlingen 
zich verhouden tot de wijk. Brainstorm vervolgens hoe de school 
een bijdrage kan leveren aan een positief klimaat in de wijk.
Dit kan van alles zijn, van bijles geven aan de basisschool naast  
deur tot tuinhekjes fixen van de buren.

ORGANISEER

Zet nu met elkaar het hele traject uit: maak een planning, een taakverdeling en verzamel 
materialen. Denk na over vragen als: Hebben we extra hulp nodig? Wat gaat het kosten? En 
hoe maken we promotie? Plan een kick-off waarop de actie start of kies een dag die in het 
teken staat van de actie! 

STEM

Verzamel alle ideëen en ga nu schrappen. Met de groep 
bepaal je wat ‘realistische’ acties zijn. Houd rekening 
met haalbaarheid, effect, tijd en de grootte van de 
actie. Maak uiteindelijk een top 3. Laat iedereen nu 
anoniem stemmen. De actie met de meeste stemmen 
wint. 

ACTIE!

Voer de actie uit en vergeet niet na te bespreken. Alvast succes! 
Maak vooral foto’s en een leuk verslag van de respectactie. 
Zet dit in de nieuwsbrief, schoolkrant of op de website van de school. 

1

2

3

4

LESBRIEF
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Kom in actie

Rabbijn Awraham Soetendorp
Founder en voorzitter 

Respect Education Foundation

De omstandigheden rondom mijn 
geboorte in het midden van de Tweede 
Wereldoorlog, waarbij ik als baby moest 
onderduiken en mijn pleegouders mij 
met gevaar voor eigen leven liefdevol 
opnamen, hebben vanzelfsprekend mijn 
leven beïnvloed.
Mijn al heel vroege betrokkenheid bij het 
onderwijs resulteerde in 2006 uiteindelijk 
in het initiatief de ‘Dag van Respect’, 
nog steeds een van de belangrijkste 
projecten van de Respect Education 
Foundation. De keuze voor een koppeling 
met het onderwijs is gebaseerd op mijn 
overtuiging dat in het klaslokaal het 
grootste verschil wordt gemaakt. 

Het zijn de docenten met hun 
authentieke verhaal en de omgang 
van de leerlingen met elkaar die mede 
bepalen welke houding je in je latere 
leven inneemt ten opzichte van degene 
die in jouw zichtveld in nood verkeert.
Studies over altruïsme wijzen aan dat in 
oorlogssituaties waarbij een minderheid 
wordt onderdrukt, telkens drie groepen 
waarneembaar zijn. Een minderheid 
die collaboreert met de onderdrukker, 
een minderheid die te hulp snelt en een 
meerderheid die op de stoep blijft staan, 
de gordijnen voor de ramen schuift en 
overgaat tot de orde van de dag. 
Deze driedeling die zich ook onder 
veel minder extreme situaties in het 
dagelijkse leven voordoet, is geen 
natuurwet. De mate van compassie 
wordt niet door de genen bepaald. 
Het vermogen tot het tonen van 
mededogen kan wel degelijk in het 
onderwijs versterkt worden. Onderwijs in 
mededogen is dan ook een kerntaak.
De rijke ervaring met de programma’s 
van de Respect Education Foundation, 
toont aan hoe zeer de openhartige 
discussie over het geven en ontvangen 
van respect gestimuleerd door de 

Het verschil wordt gemaakt 
in het klaslokaal

persoonlijke inbreng van de eigen en 
gastdocenten de leerling helpt om een 
positieve en betrokken houding te bepalen.
Het onderwijsmateriaal dat op grond van 
deze bevindingen door enthousiaste en 
deskundige medewerkers is samengesteld 
kan een bijdrage leveren aan het 
gezamenlijke streven van onderwijs 
instellingen om nog meer scholen van 
saamhorigheid te zijn. Het zijn waarachtige 
oefeningen van de ziel.

Het is mijn vurige hoop dat deze 
uitgave er toe zal bijdragen dat er meer 
ruimte en tijd beschikbaar komt binnen 
het voortgezet onderwijs voor deze 
existentiële interactie. Op deze wijze zullen 
leerlingen maar ook docenten geholpen 
worden om hun authentieke verhaal te 
herontdekken en vervolgens te leren 
vertolken, met verrassende gunstige 
gevolgen voor het algehele onderwijs.
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Newsbook

Introductie
Afval gooi je in de vuilnisbak! Wij doen iedere dag ons best om zo goed mogelijk voor 
onszelf en de omgeving te zorgen. Dat doet toch iedereen?  
Toch zijn er veel nieuwsberichten over olierampen, plofkippen, luchtvervuiling, etc. 
Maar er zijn toch ook positieve berichten?  Het is tijd om te vissen: naar nieuws ‘that we 
like’ en ‘dislike’.

 
• groepsopdrachtDuur: ca. 60 min 

Materialen: Stapels kranten, internet 
en printer, lijm, papier

1

Tag! 
Verdeel de klas nu in groepen. Laat ze elkaars 
artikelen bekijken. Per groep maken ze een 
‘newsbook’. Groepeer de artikelen zoals een 
echte krant in rubrieken zoals: binnenland, 
buitenland, opinie,milieu of gossip. Elke rubriek 
krijgt een aparte pagina. Laat de leerlingen 
tags plakken zoals: LIKE /DISLIKE bij de 
verschillende onderwerpen en artikelen.

2

 ‘Tag de plofkip’ 
Surf!
Laat de leerlingen individueel de kranten en het internet doorspitten. 
Ze selecteren nieuwsberichten die ze “like-en” en helemaal niet “like-en”. 
Kopieer de selectiecriteria op de volgende pagina en deel deze uit. 

Doen: Bronvermelden!
Laat de leerlingen in de presentatie 

ook benoemen op welke website ze de 
nieuwsartikelen hebben gevonden. Bespreek kort 

de mate van betrouwbaarheid van deze sites. 

LESBRIEF

Presenteer!
Elk groepje presenteert de meest opmerkelijke 
nieuwsitems voor de groep. In de presentatie 
komt minimaal 1 positief en minimaal 1 
negatief bericht aan bod. Laat ze de tag die ze 
hebben gekozen inhoudelijk verdedigen. 

3
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Selectiecriteria: 
Het artikel mag informatief of 
een opiniestuk zijn

Het artikel bevat minimaal 1 
van de volgende thema’s:

- Normen&waarden

- Natuur

- Afval/vervuiling  

- Milieu

- Leefomgeving

- Politiek

- Mensenrechten 

- Actievoeren

NewsbookKNIPVEL
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Discussierace

Introductie
Soms kom je in een situatie terecht en moet je heel snel beslissen. Sta ik op voor deze 
mevrouw in de bus of beledig ik haar dan juist? Laat ik iemand met weinig boodschappen 
voor gaan in de rij? Gooi ik mijn kauwgom stiekem op de grond of zoek ik een vuilnisbak?  
Wat zou jij doen? Kies snel en kom er achter wat anderen doen. 

• Klassikaal spel

Duur: ca. 30 minuten + nabespreken
Materialen: Kaartjes met stellingen

 

Voorbereiding 
Verzin minimaal tien stellingen of situaties waarin je 
snel een beslissing moet nemen. Denk aan thema’s 
als: bij jou thuis, in de klas, in de bioscoop, in de 
straat. Gebruik ter inspiratie de voorbeeldstellingen 
op het knipvel. 

 Houd jij je 
mond of zeg je 
er wat van? 

Start 
Schuif nu alle tafels en stoelen aan de kant 
en maak drie vakken: vak A, vak B en vak C. 
Span tussen deze drie vakken een denkbeel-
dige lijn op de grond. Laat de leerlingen in 
het midden van de klas starten. 

Lees een stelling voor en geef ze de 
mogelijkheid te beslissen tussen drie acties: 
A, B of C.  Tel dan tot vijf. De leerlingen 
kiezen binnen deze vijf tellen een vak door 
erin te gaan staan. 

Bespreek direct na de keuzes de uitslag door 
te vragen aan de leerlingen waarom ze kozen
voor optie A, B of C.

LESBRIEF

1

2
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 Bespreek alle races kort na!
Wie koos wat en waarom? 

Stelling 3 
Met een groep klasgenoten loop je al pratend en lachend op de stoep: 
morgen is er een klassenfeest met de dresscode Jungle. Jullie hebben 
de grootste lol en ideeën. Het oudere echtpaar dat ook op de stoep loopt 
hebben jullie niet gezien. De man zegt boos: Waar zijn jullie manieren? 
 A. Je roept boos terug: “de stoep is van iedereen”.
 B. Je wacht af. Er is vast iemand anders die iets zegt. Negeren is  
sowieso beter in dit soort situaties. 
 C. Je biedt je verontschuldigingen aan namens de groep en zegt 
dat ze voortaan beter op zullen letten. 

Stelling 2 
Je eet een banaan in het park. Als deze op is wil je hem netjes weggooien. 
Maar nergens is een vuilnisbak te bekennen... 
A. Je stopt de schil in je tas. De kans is groot dat er dingen vies 
zijn. Maar dat is dan maar zo. 
B. Je legt je schil bij een ander stapeltje afval er toch al lag. 
C. Je gooit de schil in de bosjes. Thuis stuur je direct een mail naar 
de gemeente om te vragen om meer prullenbakken in het park.

Stelling 1 
Je gaat tijdens de pauze even naar de supermarkt. Bij de ingang staat een 
medewerker die zegt dat je niet naar binnen mag met je tas, je moet hem 
tijdelijk inleveren.
A: Je geeft je tas aan de medewerker, er wordt veel gestolen door 
scholieren en je begrijpt hem wel. 
B: Belachelijk! Je weigert je tas te geven en vraagt waarom jij je 
tas zou moeten inleveren en een ander niet. 
C: Je wil je tas best afgeven maar er zitten ook waardevolle 
spullen in zoals je tablet.  Wie zegt dat je spullen veilig zijn bij die 
medewerker?

STELLINGEN Discussierace
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Minuutschrijven

2

Leerlingen gaan gezamenlijk een verhaal 
schrijven wat zich in razend tempo 
ontwikkelt. In deze workshop wordt snel 
en creatief nadenken gestimuleerd. Door 
de tijdsdruk is het spannend hoe het 
verhaal eruit zal gaan zien. 

Na de schrijftijd kunnen de leerlingen 
hun eigen verhaal lezen. Is het verhaal 
geworden wat jij ervan zou maken? 
Klopt het verhaal nog of is het niet meer 
te volgen?

• Onderbouw VO
• Klassikale opdracht 

Duur: ca. 45 minuten 
Materialen: pen en papier, stopwatch

De leerlingen beginnen met het schrijven van 1 zin. Dit doen ze binnen 1 minuut. Na deze 
minuut geven de leerlingen hun blad door aan de persoon aan de rechterkant.

Nu is het zijn/haar beurt om een zin te schrijven. De leerlingen hebben nu 2 minuten de tijd. 1 
minuut om te lezen en 1 minuut om een vervolg te schrijven op de voorgaande zin.

Omdat er zo weinig tijd is moeten ze snel lezen en aanvullen. Benadruk dat ze niet heel veel 
hoeven te schrijven, 1 aanvullende zin is voldoende.

Daarna geven ze het blad door naar rechts en krijgen de leerlingen 3 minuten de tijd voor een 
aanvulling, vervolgens 4 en als laatste 5 minuten.

Na deze rondes geven ze het blad nog 1 keer door naar rechts. Deze leerling leest het verhaal 
en geeft een titel.

1

Elke leerling legt een papier voor zich 
en schrijft een zin op. Het begint voor 
iedereen hetzelfde. De docent bepaalt 
de eerste woorden (eventueel noteert de 
docent deze op het bord). De leerlingen 
bedenken de personages.

‘Over 30 jaar...’

3
• Stel duidelijke regels op. Het verhaal 
moet enigszins kloppen. Behandel elkaars 
verhalen met respect. Creativiteit en 
vrijheid mag, lelijke taal niet. 
  
• Je kunt de leerlingen sturen door 
ook een ‘kernboodschap’ op het bord 
te noteren. Hier moet het verhaal over 
gaan. Bijvoorbeeld een actueel thema 
gekoppeld aan respect.

•Bied ruimte om alles te kunnen 
schrijven. Stimuleer de leerlingen 
om tijdens het schrijven een andere 
invalshoek te zoeken dan gebruikelijk is.

 

Afsluiting:

Lees een aantal verhalen voor 
en bespreek deze.

komt de kernboodschap naar 
voren? 

Is het verhaal een geheel? 

Is er een wending te 
benoemen? 

LESBRIEF
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‘Reizen is leuk als we reizen met de ogen en oren 
van degenen die van ons houden, die onze dia’s 
willen zien en onze verhalen willen horen.’ Deze 
tekst van Henri Nouwen (1932-1996) schoot me te 
binnen in relatie tot deze column voor de Respect 
Education Foundation.
In deze bijdrage sta ik stil bij het voortgezet 
onderwijs en de uitdagingen waar met name 
docenten voor staan, mede in het licht van respect. 
Een aantal jaren geleden zijn we als school voor 
voortgezet onderwijs in Bunschoten en Amersfoort 
actief aan de slag gegaan met de Dag van Respect. 
Jaarlijks geven we op eigen wijze vorm en inhoud 
aan het gedachtengoed van deze dag.

Onderwijs
Onderwijs zou je kunnen vergelijken met een reis. 
Het docentschap vraagt om een onderzoekende 
houding. In de metafoor van de reis: reizen, 
nieuwe dingen zien, tot inzicht komen, dit alles 
is een stimulans voor de ontwikkeling van jonge 
mensen. Het gaat daarbij naast de kennis en 
kunde ook om het opdoen van zelfkennis en de 
ontdekking van na te streven menselijke waarden. 
Dit geldt niet alleen voor leerlingen, maar ook 
voor docenten. Onze docenten zijn –misschien 
vaak onbewust - een belangrijk voorbeeld voor 
leerlingen. 

Docenten
Docenten geven vorm aan het onderwijs. Er komt 
via leerlingen dagelijks veel op hen af. Daarmee 
vraagt het omgaan met jongeren veel van hen! 
Juist in een tijd van verruwing en vereenzaming 
is een belangrijke vraag hoe in de pedagogische- 
en didactische setting met deze fenomenen om 
te leren gaan. Denk daarbij aan de schrijnende 
recente voorbeelden die zich in onze samenleving 
hebben voorgedaan. Uiteraard raakt dit ook onze 
leerlingen, omdat zij deel uitmaken van deze 
wereld.

Onderwijs en overheid
In het huidige tijdsgewricht wordt veel aandacht 
besteed aan excellente scholen en voldoende hoge 
rendementen. Voor onze overheid is er veel aan 
gelegen om via het onderwijs de aansluiting met 
de top van de wereld niet te missen. In dit denken 
staat het economisch belang dat onderwijs dient 
voorop. Scholen binnen Nederland hebben daarom 
te maken met het zogenaamde kerncurriculum. 
Extra aandacht voor de vakken Nederlands, 
wiskunde en Engels en minder ruimte voor een 
curriculum in de breedte, met vakken zoals ckv, 
drama etc.. Het is niet mijn bedoeling om dit af 
te doen als niet nodig of van generlei betekenis, 
maar helaas kan niet ontkend worden dat daarmee 
de aandacht voor de vormende betekenis van het 
onderwijs aan betekenis inboet. Ook de rol van de 
docent wordt daarmee versmald.
Naar mijn overtuiging raakt ook morele 

bewustwording aan de pedagogische opdracht 
die je leerlingen wilt bieden tijdens de reis. Dit 
benoem ik vooral met het oog het streven naar 
een rechtvaardige samenleving waarbij niet het 
recht van de sterkste geldt. Docenten vervullen 
in dit proces een cruciale rol. Respect vormt 
hierbij de grondhouding. Ook Martha Nussbaum 
heeft hier aandacht voor gevraagd in haar 
belangwekkende boek Niet voor de winst uit 
2010. Ze hecht aan de dialoog om via deze weg 
leerlingen toe te kunnen rusten tot ontwikkelde 
en begripvolle burgers. Een aantal vakken is hier 
met name voor geschikt. Alleen op die manier 
kunnen we democratieën in stand houden.  
Inmiddels stelt ook de onderwijsraad vast dat 
er onder invloed van overheidsbeleid sprake 
is van een ongewenste verschraling. Het is de 
vraag wanneer de overheid op haar schreden 
terugkeert. Ze zal moeten worden gevoed 
door (burger)initiatieven zoals de Dag van 
Respect om daarmee te onderkennen dat er een 
hoger ideaal bestaat dan louter en alleen het 
economische denken.

Motivatie en conclusie
De motivatie om mee te doen aan de Dag van 
Respect was voor ons gelegen in de tekenen van 
de sociale onrust en ongelijkheid om ons heen. 
Docenten moeten gesteund worden in hun rol 
voorbeeldig kunnen zijn… ook op het vlak van 
respect. Het is dan ook belangrijk om respect 
binnen scholen te benoemen als een belangrijke 
waarde. In andere woorden: respect is een 
attitude waarop je herkenbaar en aanspreekbaar 
wilt zijn.
Het is niet voldoende om alleen binnen de 
muren van het schoolgebouw na te denken 
over respect. In de metafoor van Henri Nouwen 
gaat het er om de verhalen te laten klinken en 
te laten zien. Tegelijkertijd moet er voor dit 
verworven inzicht dus aandacht van anderen 
bestaan. Als er geen thuis is waar iemand vraagt 
hoe het onderweg was, dan vertrekken we 
misschien ook minder graag… De reis op school 
veronderstelt dus de aandacht van buiten voor 
de lerende leerling en leraar. In de woorden van 
Henri Nouwen: ’we willen graag reizen met de 
ogen en oren van degenen die van ons houden’.

Misschien is het wat ingewikkeld gesteld, maar 
via deze reis zijn dus ook ouders en andere 
stakeholders verbonden aan de school. Zonder 
aandacht van ouders en samenleving voor de 
ontdekkingen tijdens de reis werkt het niet.

Het reizen naar een nieuwe tijd en stil staan bij 
de rol die we als mens kunnen vervullen tegen 
verruwing en vereenzaming in: ook dat gaat 
over onderwijs.

Drs. Thijs Jan van der Leij
Rector Farel- en Oostwende College

Reizen naar respect
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Respect in case

Introductie
Respectvol en respectloos. Ze staan vaak loodrecht tegenover elkaar. Respectvol reageren 
wordt ZEER gewaardeerd. Helaas is dat niet altijd even gemakkelijk: in sommige situaties 
reageren we respectloos voor we er erg in hebben. Hoe kunnen we onze respectloze reacties 
uit de weg ruimen?

• Dramaopdracht in groepen Duur: ca. 60 tot 90 min  
Materialen: Fragmenten uit films of 
soaps, situaties en kaartjes met rollen, 
rekwisieten voor het toneelstuk

 ‘Mam, dit eten is echt ranzig’. 

Kies een paar fragmenten uit films of soaps waarin een 
(huiselijk) conflict ontstaat. Analyseer met de klas wat er is 
gebeurd. 
Behandel vragen als: Waar gaat het mis? Wie bedoelt wat? 
Wat is de rol van de verschillende personages in dit conflict? 
Hoe reageren de personages op elkaar? En zijn ze respectvol 
naar elkaar? Wie toont het meeste respect? Wie het minst? 

Kopieer de scènekaartjes en 
knip deze uit. Verdeel de klas in 
groepen en laat ze een rollenspel 
voorbereiden. Elke groep krijgt een 
kaartje met een situatie en een rol 
die ze spelen.
Laat de leerlingen eerst kort 
bespreken en eventueel oefenen. 
Daarna gaan de groepjes om 
beurten hun scène spelen voor de 
klas. 

Reflecteer met elkaar op 
respectvol en respectloos gedrag. 

2

 Kan het 
ook anders? 

1

LESBRIEF
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CASUSIDEEEN: 
- bij de rector komen 

- voordringen bij de kassa 

- te laat komen
 
- het park niet opruimen nadat 
  je er hebt gebarbecued

: 

VARIATIE: 
Speel de scene nog een keer.

Deze keer reageert 
iedereen respectvol... 

Hoe doe je dat?

-

Daphne (moeder)
Je bent kapster en hebt de 
hele dag gewerkt. Je deed snel 
wat boodschappen bij de su-
permarkt, fietste naar huis en 
maakte het eten klaar. Je roept 
iedereen aan tafel en herhaalt 
dit totdat iedereen zit. 
Je houdt van tafelmanieren!

Floris (vader) 
Na een lange dag als 
sportleraar te hebben gewerkt 
op een middelbare school heb 
je grote honger. Je kunt niet 
wachten tot iedereen er is en 
haalt met je vingers wat 
spaghetti uit de pan. Je vindt 
het belangrijk dat iedereen zijn 
bord leeg eet.   

Rik (kleine broer)
Je hebt hard geleerd voor een 
toets. Je bent moe en je hebt 
honger. Maar op internet zag 
je een filmpje over koeien in de 
bioindustrie. Je eet alleen maar 
biologisch vlees. Je vindt ander 
vlees ongezond en gemeen.  Je 
weet niet wat je moeder heeft 
gekocht. Je walgt van de pan 
met half-om half gehaktsaus. 

Alice (grote zus) 
De hele middag zit je in een 
discussie in een van je whats-
appgroups.  Je bent er nog 
erg druk mee bezig als je 
moeder je roept. Je wilt mee 
blijven praten want je hebt een 
duidelijke inbreng. Pas na 5x 
roepen kom je al typend aan 
tafel zitten. Je kunt je ogen 
niet van je telefoon afhouden. 

Voorbeeldcase
In de Jacobstraat woont een gezin bestaande uit moeder Daphne, vader Floris, 
dochter Alice (15) en zoon Rik (13). Het is 18.13 u. en Daphne heeft spaghetti met 
gehaktsaus gekookt. De scène begint op het moment dat Daphne het eten op tafel 
zet en roept: “Aan taaaaafel”.

CUE-CARDS Respect in case
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Leerlingen gaan samen filosoferen over een vraag die ze zelf bedacht hebben.  
Als mentor begeleid je het denkproces van de groep, je voegt zelf geen inhoud toe aan 
het gesprek. Je eigen mening geven mag dan ook niet. De leerlingen leren van elkaar! De 
ervaringen van de leerlingen zijn het middelpunt van een goed filosofisch gesprek. Op deze 
manier krijgen de leerlingen vanzelf meer inzicht in hun eigen gedachten en waarden, en 
in die van hun klasgenoten. Een waarde waarover het gesprek gaat kan van alles zijn! Van 
schoon water tot samenwerken, tot het bedanken van de automobilist die je voorlaat op 
straat. 

• GroepsgesprekDuur: ca. 60 minuten 
Klassenopstelling: kring (groepjes 
van 8 tot 10 leerlingen)

Moet je altijd je mening geven?  

Stap voor stap:
• Leerlingen bedenken drie persoonlijke waarden en schrijven deze op.
• Leerlingen wisselen in tweetallen deze persoonlijke waarden uit en komen samen tot een 
top 3. Vervolgens kiezen ze uit deze top 3 de belangrijkste kernwaarde waar ze het over 
eens zijn.
• De tweetallen schrijven deze kernwaarde op een wit bord of papier. Nu heb je alle 
belangrijkste waarden van de groep bij elkaar.
• Van al de verschillende kernwaarden wordt gekeken welke waarden het meest 
voorkomen. Dit is de klas-top 3.

liefde

vriends
chap

vertrouwen

eerlijkheid

creativiteit

respect

zelfstandigheid

TIP: 
Het gesprek werkt alleen met kleine 

groepen. 

Splits de klas op! Ga met de eerste 
groep het filosofisch gesprek aan 
en laat de andere leerlingen in 

een andere ruimte zelfstandig een 
opdracht uitvoeren.  

 
Zorg ervoor dat je als leerkracht niet 
uit het gesprek moet stappen om de 

andere groep te checken. 

Denk bijvoorbeeld aan de 
Postertool-opdracht uit dit boek, dit 

kan in de mediatheek.

Filosofisch
   gesprekteen

LESBRIEF
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Voorbeelden: 

Wat is eerlijkheid?

Moeten mensen 
altijd eerlijk zijn?

Is eerlijkheid 
 wel belangrijk?

Mag je af en toe 
oneerlijk zijn?

Beginnen met Filosoferen
Uit de top 3 wordt één waarde gekozen die het uitgangspunt vormt voor het gesprek.  
Vanuit die waarde worden eerst een aantal filosofische vragen geformuleerd.  
Dit doet de groep samen met de leerkracht. 
 
Het gesprek behandelt één van de vragen. Als begeleider zorg je ervoor dat het gesprek 
steeds terugkomt bij deze kernvraag.

LESBRIEF Filosofisch
   gesprekteen

WAT ZIJN FILOSOFISCHE VRAGEN?? 

Filosofische vragen zijn vragen die je kunt 
onderzoeken door erover na te denken 
zonder op zoek te hoeven gaan naar feiten. 
Het gaat niet om regels, oplossingen, 
concrete antwoorden of om de vraag hoe iets 
aan te pakken. 

Het gaat om conceptuele vragen over 
de betekenis van begrippen, over onze 
mensbeelden, onze opvattingen over de 
werkelijkheid, onze morele oordelen. We 
onderzoeken een vraag, bijvoorbeeld: Wat is 
pesten? Waarom zou je niet mogen pesten? 
Wat is erger, pesten of liegen? Dat onderzoek 
gebeurt in de vorm van een gesprek.
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Riskant respect
Je kunt je natuurlijk afvragen waar een 
Dag van Respect goed voor is. Als er een 
Dag van Respect is, moet er dan niet 
ook een Dag van het Ademhalen of een 
Dag van het Lachen zijn? Iedereen vindt 
respect toch belangrijk?

Zo simpel is het natuurlijk niet, al was 
het alleen maar omdat respect zo veel 
verschillende dingen kan betekenen. 
Het kan uiting zijn van een minimale 
wellevendheid  (“je mag denken wat je 
wil, als ik er maar geen last van heb”), 
van een behoefte aan erkenning (“zie mij 
staan”) of juist aan afstand (“kom me niet 
te na”), of, aan het andere einde van het 
spectrum, van een diepe eerbied voor de 
ander, juist in zijn anders-zijn.

Het zal duidelijk zijn dat het vanuit de 
christelijke traditie voor de hand ligt om 
respect in die laatste betekenis in te 
vullen. 

Opvallend genoeg komt het woord 
‘respect’ in de Nieuwe Bijbelvertaling 
twintig keer voor, terwijl eerdere 
vertalingen het niet kenden. Die hadden 
het vooral over ‘eer’, of het tegendeel 
daarvan: gebrek aan respect heette daar 
nog verachting.

Jezus had het trouwens liever over liefde, 
zelfs voor je vijand, en daarmee legt Hij 
de lat nog een stuk hoger. De dertiende-
eeuwse heilige Franciscus had dat goed 
begrepen, getuige het verhaal over zijn 
benadering van de wolf van Gubbio. De 
inwoners van de stad Gubbio hebben 
zwaar te lijden onder een bloeddorstige 
wolf. Ze slagen er ondanks al hun wapens 
niet in die te doden. Ten einde raad 
roepen ze de hulp van Franciscus in.

En wat doet Franciscus? Hij gaat 
ongewapend de wolf tegemoet en 
spreekt hem aan als ‘broeder’, waarna 
die mak als een lam aan zijn voeten gaat 
liggen. De heilige spreekt de wolf aan 
op diens bloeddorstigheid, maar erkent 
tegelijkertijd de behoefte die daar onder 
ligt, en spreekt af dat het dier de stad met 
rust laat als de inwoners hem van voedsel 
voorzien.

Franciscus kende het woord respect 
vast niet, maar liet heel concreet zien 
wat het vraagt, dat het risico’s met 
zich meebrengt en pijn kan doen. Zulk 
respect hebben we hard nodig in een tijd 
waarin we met sommige ‘wolven’ nogal 
oneerbiedig omspringen.

Moge op de Dag van Respect op al die 
scholen steeds weer zulke verhalen 
klinken. Verhalen van heiligen 
en van gewone mensen die boven zichzelf 
zijn uitgestegen.

Daar is de Dag van Respect goed voor.

Wim Kuiper, 
voorzitter Verus 

vereniging voor christelijk onderwijs16
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In the mood

Introductie
Wie ben jij? Wat vind jij? Waar droom je van? Dat zijn vaak best ingewikkelde vragen 
om antwoord op te geven! Gelukkig kun je met beelden, foto’s en plaatjes ook zeggen 
wie je bent of wat je voelt, het gaat makkelijk en werkt echt! 
Verzamel tijdschriften en boekjes, blader, scheur en maak een collage. 

• Individueel, creatieve opdrachtDuur: ca. 60 min 
Materialen: Stapels tijdschriften en 
bladen, lijm, A3-papier en scharen. 

Kies, Knip, scheur en plak

Vraag alle leerlingen verschillende bladen en tijdschriften mee te nemen van huis. 
Gooi alles op een hoop en laat de leerlingen struinen door alle bladen. Ze gaan op 
zoek naar foto’s die ze mooi vinden, die aanspreken, plaatjes die idealen bevatten, of 
gewoonweg dingen die ze bij zichzelf vinden passen of een fijne sfeer uitstralen. 
Alle beelden die ze kiezen, vertellen iets over wie zij zelf zijn. 

Geef nu iedere leerling een A3-vel. Knip, schuif, gooi weg en plak de collage in elkaar. 
Tip: Laat de stiften en potloden in de kast, dat voorkomt veel geschrijf en gekras. 
Als de leerlingen alles in beeld moeten oplossen krijg je mooiere resultaten.

Nabespreking: Bespreek een aantal collages. Laat de maker van het moodboard zo 
weinig mogelijk uitleg geven. Stel vragen als: Wat zie je op dit moodboard? Wat is er 
verrassend? Weten we nu meer van deze leerling dan hiervoor? Wat zou zijn droom 
zijn?
  
DOEN: Bewaar de moodboards een paar maanden en bespreek ze dan nog eens. Is er 
iets veranderd of zijn sommige idealen uitgekomen?

MOODBOARD?

Letterlijk betekent het: stemmingsbord. 

Het werkt eigenlijk net als een 

prikbord. Je hangt en plakt allerlei 

beelden op die iets zeggen over wat 

je mooi vindt, hoe je je voelt en wat je 

dromen en ideeën zijn. Alles bij elkaar 

vormt het een persoonlijke collage. 

1

LESBRIEF

2
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Introductie
Een column is een korte tekst waar de schijver op een pittige manier zijn mening geeft. 
Een stuk tekst met een persoonlijk tintje. Daag de klas uit om een column te schrijven met 
‘respect’ als onderwerp. Het gaat erom dat de leerlingen een eigen mening of ervaring kort 
en bondig kunnen noteren volgens de spelregels van een column.

• Individuele schrijfopdrachtDuur:  25 minuten klassikaal,
 min. 60 minuten individueel.

Ik word zo langzamerhand GEK van die samsungzombies! 
Opdracht formuleren
Bespreek met de klas de functie van een column en de manier waarop deze is geschreven. 
Leg uit dat het gaat om een actueel stuk, over grote vraagstukken in de maatschappij of 
juist kleine dingen in je omgeving. 

Voorbeeld: 
Je ziet een dame op de fiets telefoneren en zich totaal niet houden aan de verkeersregels, 
levensgevaarlijk voor iedereen!

Maak gebruik van de ‘spelregels’ hieronder. Elke leerling schrijft een eigen column met 
‘Respect’ als onderwerp. 

Optie 1: Leerlingen maken allemaal in dezelfde week een column over respect.
Optie 2: Leerlingen krijgen allemaal één week in het jaar waarin ze een 
respectcolumn moeten schrijven.

1

Column battle

2De spelregels:
1: Actualiteit 
Schrijf je column over iets actueels. Dit kan iets groots of kleins zijn.  
Bijvoorbeeld een belangrijke gebeurtenis in het nieuws of het zien van de eerste 
voorjaarsbloemen, dat is beide actueel!

2: Doelgroep
Bedenk goed voor wie je deze column schrijft. Leeftijdsgenoten, oude dames of 
misschien kinderen. Het is belangrijk om dit vooraf te bepalen om een treffend stuk 
te maken. Je moet met een column je lezer namelijk aan het denken zetten. 
Kijk bij het schrijven af en toe door de bril van de lezers en vraag je af of het 
prikkelend genoeg is wat je bedenkt. Zo niet, doe er dan maar een schepje boven 
op.

3: Opening & Slot
Wat is een goede opening? Waar trigger je jouw doelgroep om verder te lezen? 
Maar geef niet alles weg in de eerste zin. 
Zorg voor een slot waar je de lezer met een vraag achterlaat waar ze over na 
kunnen denken. Maar pas op voor een afgezaagd ‘open-einde’.

LESBRIEF
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RESULTATEN:
De resultaten van de column kunnen worden gebundeld in een 
Respect-publicatie... of misschien kunnen ze één voor één worden 
geplaatst in de schoolkrant.. of... misschien... en... en...en...

3

4: Lengte/aantal woorden 
Een column hoeft niet heel lang te zijn, ongeveer 600 woorden is genoeg, liever kort 
dan saai en langdradig. (De publicatieruimte in de schoolkrant kan hier ook bepalend 
in zijn voor het aantal woorden.)

5: Taalgebruik
Taalgebruik en woordkeuze is heel belangrijk in een column. Ten eerste moet het 
persoonlijk zijn dus een beetje lijken op JOUW spreektaal. Maar het moet ook passen 
bij de doelgroep en de gemiddelde lezer.  
Je kunt ook best af en toe eigen woorden bedenken om een punt duidelijk te maken, 
Voorbeeld: “... en je raadt het al, zag ik vandaag dus WEER zo’n vrouw op de fiets 
telefoneren, ik word zo langzamerhand GEK van die samsungzombies!”
Maar let op, misschien wordt jouw column ook in de plaatselijke krant gepubliceerd, 
dus hou het wel een beetje netjes.

6: Titel
Uiteraard is het belangrijk om een pakkende titel te bedenken die de kern van je 
gescheven stuk omvat. Ruig, grappig of juist alarmerend. Schud de lezers meteen 
maar wakker!

7: Alinea’s
Verdeel je stuk in duidelijke korte alinea’s, dat leest prettig. 

8: Kernboodschap
Zorg ervoor dat het duidelijk is welke boodschap je wilt uitdragen en hou het daarbij. 
Een column met drie of vier boodschappen is opdringerig en leest niet fijn.

9: Schrappen!!  
Als het stuk klaar is moet je kritisch kijken of je niet vaak hetzelfde zegt, het is beter 
om zinnen te schrappen dan om de lezers te vervelen met herhalingen. 

SUCCES!

LESBRIEF Column battle
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‘I am’ Poem

• Klassikale les + indivuduele schrijfopdrachtDuur: ca. 45 minuten 
Materialen: pennen en papier of ipad, 
eventueel woordenboeken

1

2

 ‘Een gedicht.. uuh.. iets dat rijmt?’

Wie ben jij? 
Elke leerling begint met het opschrijven van woorden die bij hem of haar passen. 
Dit doen ze in het Nederlands.   
Je kunt als mentor richtlijnen geven of vragen op het bord schrijven. 

In deze les gaan de leerlingen een kort gedicht schrijven waarvan elke regel begint met ‘Ik 
ben’. In eigen woorden omschrijven ze wie ze zijn, wat ze leuk vinden, wie ze bewonderen 
etc. 

Wat is een gedicht?  
Gedichten werken anders dan stukjes proza. Bij het lezen van een gedicht neem je 
als lezer een andere houding aan. Dichters weten dat en spelen met deze ‘poëtische 
leeshouding’. Ze gebruiken woorden en metaforen om dingen niet rechtstreeks te zeggen, 
maar om een gevoel op te roepen. Je kunt als dichter kiezen welk gevoel je je lezer wilt 
geven.
Welk beeld van jezelf zou jij de lezer willen geven? Vrolijk, droevig, duister, lichtzinnig, 
grappig of misschien zelfs neerslachtig. Door met woorden te spelen kun je dit bereiken.

Dicht
De leerlingen gaan door hun antwoorden te combineren zinnen maken. 
Elke zin begint ALTIJD met ‘ik ben...’ . Gebruik niet al te veel lidwoorden en 
werkwoordsvormen. De zinnen moeten een beetje ‘abstract’ blijven. Het is 
wel toegestaan om bijvoegelijke naamwoorden toe te voegen om een sfeer te 
benadrukken.  “Ik ben spaghetti in een vliegtuigstoel” klinkt minder spannend 
dan “ik ben blauwe spaghetti in treurige vliegtuigstoel” 

Vertaal 
Laat de leerlingen nu het gedicht vertalen in Engels, Frans of Duits. Ze mogen 
zelf een taal kiezen. Spaans, Arabisch of Fries kan natuurlijk ook. Benadruk 
nogmaals het poëtische karakter en klanken van de woorden. Verandert het 
gevoel van het gedicht in een andere taal? Moeten er woorden anders vertaald 
worden? 

Interpreteer
Als afsluiting kun je enkele gedichten laten voorlezen. Bespreek samen de sfeer 
die het gedicht oproept. Was dit ook de bedoeling van de dichter?

3

LESBRIEF
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afsluiting:

Lees één van 
de gedichten 

voor en laat de 
leerlingen raden 

wie het is.

 ‘I am a sunny pink ice-cream on a comfy couch’

 ‘...Je suis le fromage et le bleu’

 ‘..ik ben 
voetbalschoenen 
en zwart-wit.’ 

‘Ich bin eine 
goldene 

Waage in der 
Mozartstrasse’ 

Voorbeeldvragen:

wat eet je vaak? 
wat eet je graag?
wat is je huisnummer?
waar ben je graag?
wat is je lievelingskleur?
wat is je naam?
hoe zou je liever heten?
wat is je hobby?
waar woon je?
wie bewonder je? 
wat draag je graag?
wat is je sterrenbeeld?
hoe heet je grootvader?
wat vind je belangrijk?

‘I am’ Poem
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Yes, we can!

Introductie
De beroemdste slogan van Barack Obama is toch zeker: ‘YES, we can’. Maar als je dacht dat de 
president van de Verenigde Staten die zelf heeft bedacht, dan heb je het goed mis. 
Obama heeft namelijk zijn eigen speechschrijver, Jon Favreau. Samen met een 
onderzoekzoeksteam wordt er gewerkt aan de speeches die Obama voordraagt aan zijn volk. 

Als de hele wereld toekijkt moet er een goed inhoudelijk verhaal staan. Het gaat om belangrijke 
zaken. Maar hoe overtuig je de wereld van jouw visie? Obama kan speechen als geen ander, maar 
alleen over zaken die hij echt belangrijk vindt. Dat kun jij toch zeker ook? 

• Klassikale introductie en groepsopdrachtDuur: 2 x 60 minuten
Materialen: computers voor research, evt. een 
spreekstoel

‘Obama schrijft zijn eigen 
speech niet eens!’ 

Politieke standpunten
In de politiek wordt er veel vergaderd over zaken die 
ons allemaal aangaan: veiligheid, de zorg, het milieu en 
wat een jongen van 8 in groep 4 leert.  En wie betaalt 
dit allemaal? Wil je een snelweg door een natuurgebied 
leggen om zo het fileprobleem op te lossen? Of laten we 
de chagrijnige zakenman kruipend naar huis gaan en 
redden we zo egels en herten? Elke politicus verdedigt 
zijn eigen standpunt. 

Zet nu de leerlingen individueel aan de gang met 
kwesties die in de politiek aan de orde zouden kunnen 
komen. Wat vinden zij zelf belangrijk? En waar zouden 
zij voor willen opstaan? Beantwoord vragen als: hoe 
wordt de wereld beter en wie zou daar aan bij kunnen 
dragen? Prikkel de leerlingen met actuele onderwerpen 
en situaties. Laat ze uiteindelijk hun belangrijkste 
standpunt formuleren. 

Research & write
Er wordt een groot researchtraject opgezet. 
Hierin gaat twee leden op onderzoek uit naar 
achtergrondinformatie, voorbeelden en harde cijfers 
die te maken hebben met het standpunt. 

Uiteindelijk werken de speechwriters van de groep alle 
facts uit tot een pakkende speech. Een overtuigende 
speech schrijven? Maak gebruik van anekdotes en 
pakkende slogans. Vergeet ook geen ‘juichmoment’ in 
te bouwen. Naar aanleiding van een triggerende zin 
zou het publiek uitzinnig moeten kunnen reageren. 
Doe een kritische eindredactie en vergeet de humor 
niet! 3

Speech!
De spreker krijgt zijn speech 
uitgewerkt van zijn teamgenoten 
en neemt dit door. De groep maakt 
laatste aanpassingen en de spreker 
gaat oefenen. Voor de klas wordt 
het standpunt verkondigd: 

TRICKS VOOR OVERTUIGEND 
SPEECHEN
- spreek met flair
- sta stevig voor de groep
- gebruik non-verbale communicatie
- maak contact met je publiek

4

TIPS VAN JON FAVREAU 
HIMSELF

De speechwriter Jon Favreau geeft 
de laatste tips voor het schrijven 

van jullie speech.
Kijk de reportage ‘ De kracht van 
het woord’ van 13 oktober 2013 
van het programma Brandpunt.

 

1

LESBRIEF

Vergader
Deel nu de klas op in groepen van 
4 of 5. Leg alle standpunten op 
tafel en laat ieder zijn standpunt 
uitleggen. Laat de leerlingen 
gezamelijk één standpunt uitkiezen 
en laat ze stemmen voor een 
leider.

2
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Vraag eens aan een willekeurige 
docent of rector naar de 
belangrijkste schoolwaarden. 
De kans is dan groot dat 
de waarde ‘respect’ wordt 
genoemd. Misschien ben ik 
bevooroordeeld, omdat ik in 
het openbaar onderwijs werk. 
Dat heeft ‘wederzijds respect’ 
hoog in het vaandel staan. Het 
is zelfs een van de kernwaarden 
van het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs. Maar is 
dat de reden dat deze waarde 
in 90% van de gevallen wordt 
genoemd? Je kunt een waarde 
aan iemand opleggen, maar als 
die niet wordt gedragen, komt er 
in de praktijk weinig van terecht.
 
Met ‘respect’ is dit gelukkig 
niet het geval, zeker niet in 
het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs. Daar 
komt deze waarde in woord en 
daad tot uiting.

Respect voor jezelf, elkaar en 
de omgeving.

In de praktijk zie ik veel mooie 
voorbeelden van scholen die 
werken op basis van wederzijds 
respect. Dit vraagt van de docent 
en de leerling openheid en 
nieuwsgierigheid. Door je in de 
ander te verdiepen, leer je elkaar 
kennen en waarderen.  

Het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs is de 
plek bij uitstek om te leren 
van en over de diversiteit aan 
achtergronden. Iedereen is hier 
namelijk welkom! Door te spreken 
over elkaars levensbeschouwing 
of achtergrond, zien jongeren 
dat verschillen interessant zijn in 
plaats van eng. Ook leren zij dat 
iemand van wie ze dachten dat 
die heel anders was, toch veel 
overeenkomsten met hen heeft. 
Dat geeft leerlingen een brede 
blik.

Met dit inspiratieboek van de 
Respect Education Foundation 
heeft u een mooi stuk 
gereedschap in handen dat helpt 
bij de invulling van de waarde 
‘respect’ in de lespraktijk. 
Prachtige lessen en tips, die 
in de praktijk zijn getoetst, 
bieden u een rijk aanbod om 
met leerlingen aan de slag te 
gaan. Zo levert u een bijdrage 
aan hun brede ontwikkeling. U 
bouwt met leerlingen aan respect 
voor henzelf, voor de ander en 
voor de omgeving. U kunt het 
zelf met deze lessen ervaren. En 
als ik u vervolgens vraag wat u 
een belangrijke schoolwaarde 
vindt, dan hoor ik u met 100% 
zekerheid zeggen: respect!

100% respect!

Ritske van der Veen
Directeur VOS/ABB 23
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Introductie
Overal waar je komt zijn regels: over je gedrag, veiligheid en zelfs wat je wel en niet mag 
dragen! Ook op school kent iedereen de regels: niet eten en drinken in de klas, telefoons uit 
en we gaan respectvol met elkaar om. 

Schoolregels: ze hangen soms uitgewerkt op een bordje bij de ingang van de school 
en komen in de klas soms negatief aan bod. Wat zou er gebeuren als de regels worden 
vormgegeven door de scholieren zelf? Wat vinden zij belangrijk? En welke idealen streven zij 
na? Welke afspraken zouden ze zelf maken om op een prettige manier samen te leven en te 
leren? Dan is natuurlijk de vraag: kan dat zonder chaos en zonder in cliche’s te vervallen?

• Klassikale introductie en groepsopdrachtDuur: 2 x 60 minuten
Materialen: invulformulieren, fotocam-
era, witte muur, witte kleding en
 attributen in kleur 

‘Schoolregels... hoezo?’
Discussieer
Zoek de schoolregels op en presenteer deze op het 
smartboard. Bespreek klassikaal deze regels. Wat valt 
op? Zijn er regels die ze nog niet kennen? En hoe komt 
dat? En welke regel is echt grote onzin en waarom? 
Zorg dat er een discussie met argumenten ontstaat: 
wat de één belangrijk vindt, kan voor de ander totaal 
onbelangrijk zijn. En zijn regels eigenlijk wel nodig?

Buig vervolgens met de klas de regels om tot idealen. 

Bespreek de gevolgen van de idealen. 
Bespreek de gevolgen van het afschaffen van bepaalde 
regels (en het doel waarden gezamelijk na te streven.) 

Bespreek of er andere manieren zijn om regels te 
publiceren in plaats van lijstjes in de gang of op de site.

1

Bepaal de kernboodschap
Deel de klas op in groepjes van drie. 
Deze teams gaan nu samen 
brainstormen over waarden en/of gedrag 
dat zij in de school belangrijk vinden. 

Uiteindelijk bepaalt elk groepje een  
‘kernboodschap’. Benadruk nogmaals dat 
ze vrij zijn in hun keuzen: wat speelt er 
ECHT bij de leerlingen?

Deel de werkbladen
uit en laat ze flink stoeien met 
een scherpe formulering van de 
kernboodschap. 

3

LESBRIEF MANIFEST VAN 
RESPECT

2

Van boodschap tot beeld
Leg uit dat de teams hun kernboodschap gaan presenteren in de vorm van een foto. 
De fotoshoot zal tijdens de volgende les plaats vinden. Elk groepje gaat nu bepalen hoe ze door middel 
van een attribuut of object hun kernboodschap kunnen uitdragen. Bespreek afsluitend met de klas een 
geschikte witte achtergrond waar tijdens de volgende les de fotostudio kan worden opgebouwd. 

Huiswerk
Verzamel thuis witte kleding. Hoe stijlvoller, hoe beter. Witte jasjes of pantalons werken erg goed. 
Laat de leerlingen ook taken verdelen wie op zoek gaat naar het object. Let op: het object moet een 
duidelijke kleur hebben. Hoe groter het contrast met de kleding, hoe beter. 
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Vervolgtips:
Zorg dat de hele school zich 

aan jullie kernboodschap houdt!

Gebruik de resultaten 
van de fotoshoot voor de 
schoolcampagne voor een 

Dag van Respect!

MANIFEST VAN 
RESPECT

Voorbereiding FOTOSHOOT
Laat elk groepje 3 taken verdelen: 
1 of 2 modellen en 1 fotograaf. 

Om een krachtig beeld neer te zetten houdt elk groepje 
rekening met de regels hiernaast. 

De fotoserie vormt het Manifest van de klas. 

4

ACTIE & REFLECTIE
Het resultaat: een serie foto’s die een 
waarde uitbeeldt waar de leerlingen achter 
staan.  
 
Tijd om de daad bij het woord te voegen. 
Brainstorm hoe het beeld verspreid kan 
worden onder de anderen op school. En het 
allerbelangrijkste: 
Streef actief je eigen idealen na!  
Laat zien dat je ook doet wat je in beeld 
hebt gebracht!

Reflecteer in de afsluitende les op de 
resultaten. Zijn de geformuleerde/verbeelde 
waarden haalbaar of uitvoerbaar? Is er iets 
veranderd in de klas/school na het doen van 
deze opdracht?

Zou je ook een schoolbrede fotoshoot 
kunnen opzetten?  Of misschien 
de gemeenteraad bellen voor een 
respectcampagne door de stad?

5

REGELS:

- Modellen dragen witte kleding 

- Spijkerbroeken en sneakers zijn okay

- Er is 1 duidelijk kleurrijk attribuut

- De achtergrond is wit

- Alleen fullbodyshots

- plaats de camera op één standpunt

LESBRIEFMANIFEST VAN 
RESPECT



3

Materialenlijst  
voor de fotoshoot:

2

1

werkblad MANIFEST VAN 
RESPECT

Respectonderwerpen die wij belangrijk vinden...
Noteer 4 onderwerpen die jullie belangrijk vinden en die te maken hebben met respect of 
respectvol gedrag. 

1:________________________________________________________________

2:________________________________________________________________

3:________________________________________________________________

4:________________________________________________________________
Kies één van de onderwerpen. Deze gaan jullie verkennen in een korte discussie. 
Wat vinden jullie nou echt, bespreek oorzaak en gevolg en probeer samen tot een 
kernboodschap te komen.

ONZE kernboodschap = 
Probeer in één zin samen te vatten wat jullie boodschap is:

Ons Manifest....
Beschrijf hier hoe jullie de boodschap gaan weergeven en vooral ook waarom jullie 
voor deze vorm kiezen (maak eventueel een schets op de achterkant van dit blad en 
zet daar beschrijvingen bij om het te verduidelijken).

Taakverdeling:
Wie doet wat... maak een duidelijke lijst 
en verdeel de verantwoordelijkheden:

Uitwerking van dit formulier. 
(van klad naar uitgebreid en leesbaar)
wie:____________________

Het meenemen van de juiste attributen of 
props voor de fotoshoot. 
wie:____________________

Styling van de fotoshoot, wie zorgt voor de 
juiste kleding en look?
wie:____________________

Sylvia Hörmann
Docent Levensbeschouwing en coördinator VWO 2 

 Sint Janslyceum ’s-Hertogbosch 
Bestuurslid Respect Education Foundation

(voorheen Stichting Dag van Respect)
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Sinds 2006 doet het Sint Janslyceum in Den 
Bosch mee met de Dag van Respect. Wat 
destijds begon met een enthousiaste docent 
en een paar gastsprekers, is inmiddels 
uitgegroeid tot een schoolbreed initiatief met 
meer dan 40 gastsprekers op één dag.

Het is een dag waar iedereen naar uitkijkt 
maar waar ook een stevige organisatie 
voor nodig is. Daarom wordt er jaarlijks 
een werkgroep Dag van Respect (DvR) 
geformeerd, bestaande uit een aantal 
docenten dat door het jaar heen bij elkaar 
komt. Vanuit de leerlingen is er het T-4-R; 
ofwel Team For RESPECT. Een groep van 
15 leerlingen die mee denkt over de 
invulling van de Dag en de verschillende 
gastsprekers. Ze ontwerpen en produceren 
communicatiemateriaal zoals posters, 
uitnodigingen en programmaboekjes en 
interviewen betrokkenen en gastsprekers 
voor een verslag in de schoolkrant. Ook 
kleedt dit team de school aan en is het 
ontvangstcomité op de Dag zelf. Om 
alle gastsprekers persoonlijk te kunnen 
begeleiden, zijn er daarnaast twee 
klassen (zo’n 60 leerlingen) die de hele 
dag als ‘buddy’ de gastsprekers één 
op één begeleiden en allerlei hand - en 
spandiensten verrichten.

De Dag wordt geopend met een 
welkomstspeech van de rector in de aula van 
de school. Aansluitend starten de gastlessen. 
Iedere klas krijgt die ochtend één uur 
bezoek van een gastdocent. Dat betekent 
dat collectief alle ruim 2300 leerlingen in 
gesprek gaan met de gastspreker en met 
elkaar. In de afgelopen jaren mochten 
we zo’n 275 gastsprekers begroeten. Van 
heel Bekend, tot helemaal niet bekend, 
maar immer Bevlogen en Betrokken. Veel 
gastsprekers komen nog een keer terug en 
zo ontstaat er weer een nieuw netwerk. 

Maar er gebeurt meer op onze Dag van 
Respect. Zo wordt er in alle vierde klassen 
gedebatteerd. Ter inleiding worden stellingen 
geponeerd en filmpjes vertoond met als 
rode draad RESPECT, waarna gesprekken 
en discussies op gang komen. In alle 
brugklassen wordt jaarlijks een breed project 
opgezet met als thema respect, vanuit het 

vak Levensvaardigheden. De (mentor)lessen 
kunnen worden ingevuld met lesideeën 
of opdrachten uit het jaarlijks wisselende 
educatie-aanbod, dat op de website van 
de Respect Education Foundation gratis te 
downloaden is.

Uiteraard is er na zo’n Dag van Respect altijd 
een evaluatie. Zaken worden doorgelicht. 
Docenten wordt gevraagd een enquête in 
te vullen en leerlingen die actief betrokken 
zijn geweest bij de organisatie en uitvoering 
wordt om tips en verbeteringen gevraagd. 
Zo groeit RESPECT in al zijn vormen.

Al vanaf het begin, in 2006, maak ik met 
veel plezier deel uit van het bestuur van de 
Respect Education Foundation. Nog steeds 
is er dat gevoel dat er zoveel te winnen, te 
leren is. RESPECT voor elkaar is materie 
die nooit ‘af’ is. En ieder jaar opnieuw zet 
ik me met evenveel plezier en toewijding 
in voor de edities ‘Dag van Respect’ op 
het Sint-Janslyceum te ’s-Hertogenbosch. 
En ja… het is altijd hard werken, maar het 
organisatiemodel staat als een huis en de 
meerwaarde van zo’n dag is enorm. 

Werken met jongeren is en blijft prachtig. 
Kennis en ervaringen delen en opdoen 
over en weer is de smeerolie van een 
samenleving waarin begrip voor elkaar en 
RESPECT kan groeien en bloeien! 

 8 jaar Dag van Respect 
op het Sint Janslyceum
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Sylvia Hörmann
Docent Levensbeschouwing en coördinator VWO 2 

 Sint Janslyceum ’s-Hertogbosch 
Bestuurslid Respect Education Foundation

(voorheen Stichting Dag van Respect)
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Respect voor elkaar, respect voor jezelf, respect voor je omgeving, eigenlijk is het allemaal 
even belangrijk. Maar wat vind jij? In deze les maak je je eigen respect-campagneposter 
waarin duidelijk wordt waar jij voor staat.

• Klassikale discussie, opdracht in groepjesDuur: een paar minuten per leerling. 
Materialen: computer (met webcam), 
internet, printer en de Respect-online 
webtool.

POSTERTOOLLESBRIEF

DOEN: Hang alle posters goed zichtbaar in de klas of op school. Zo krijg je een goed beeld van wat respect betekent voor elkaar, de klas en misschien zelfs voor de hele school.

Op de website van de Respect Education Foundation kun je onze ‘postertool’ vinden om zelf 
een respect-poster te maken [respecteducation.me/poster]. Je kunt het thuis zelf doen of op 
school in groepjes.

1
‘Wat heb jij vandaag aan ‘respect’ gedaan?’

Reflectie 
Bespreek een aantal posters 
klassikaal of verdeel de klas in 
groepjes en laat ze de resultaten 
nabespreken. Wat zijn de leuke en 
verrassende verschillen en zijn er 
veel overeenkomsten?

2
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POSTERTOOL
Met de hele school even stilstaan bij respect. Wat betekent het nou eigenlijk, hoe ga je er 
zelf mee om en hoe doen anderen dat? Een leuke en interactieve manier om daar achter te 
komen is het organiseren van een Dag van Respect op school.

Op de Dag van Respect vertellen leerlingen, docenten of gastsprekers van buitenaf een 
(persoonlijk)verhaal met een respect-boodschap. Het vertellen van verhalen is misschien het 
begin van actie of verandering op jouw school! Organiseer zelf een Dag van Respect: wat vind 
jij dat er aandacht verdient?

Met dit draaiboek kun je als docent of leerling zelf aan de slag om zo’n dag te organiseren. 
Volg dit eenvoudige stappenplan en bepaal zelf hoe jullie Dag van Respect er uit gaat zien. 
Succes!

Draaiboek Dag van Respect

Stappenplan

Meeting 1: 
Brainstormsessie

Meeting 2:  
Idealiseer een dag

Meeting 3:
Realiseer een dag

Meeting 4:
Count-down checklist

inclusief

GRATIS

handleiding 

voor

 gastsprekers

Nu met nieuw 

blokkenschema



1 Meeting: Brainstormsessie
Een Dag van Respect bestaat uit het luisteren naar een verhaal van een gastspreker, 
het uitvoeren van bijbehorende opdrachten en een (optioneel) middagprogamma met 
activiteiten of acties! 

Doel: Samen brainstormen over thema’s, acties en gastsprekers. 

Organiseer een ‘brainstorm-middag’ op school. Nodig hiervoor iedereen uit die het leuk 
vindt om een respectactie te doen. Ga de klassen rond voor een introductiepraatje en 
benader andere docenten. 

Doen: maak flyers met spannende triggers die je kunt verspreiden door de school. Hang 
aankondigingsposters op in de gangen.

Op deze brainstormsessie gaan jullie aan de slag met losse ideen voor een Dag van 
Respect. Wat zou je allemaal kunnen doen, wie zou je uitnodigen als gastspreker en wat 
betekent ‘respect’ eigenlijk. Zorg ervoor dat je zelf de discussieleider bent, zo voorkom je 
chaos. Denk ook aan een notulist. Voor je het weet zijn goede ideeën weer vergeten. 

Laat de leerlingen die enthousiast zijn over het mee-organiseren van een Dag van Respect 
zich inschrijven op een lijst voor het “respect-team”.
Tip: Laat leerlingen die zich aanmelden op een lijst meteen hun telefoonnummer en email 
noteren. Ook is het handig als je vraagt waar ze goed in zijn en wat ze graag zouden willen 
doen binnen het team. 

Doel: Team samenstellen, idealiseer een dag en stel dit voor aan de rector.
 
Na de brainstormsessie kun je je team samenstellen. Wie doen er mee en wie doet wat? 
Spreek met elkaar af dat je als team verantwoordelijk bent voor een goede voorbereiding 
en de begeleiding op de Dag zelf. 

Meeting: Idealiseer een dag2

‘Waarom moet IK mijn tas inleveren als
 ik in de pauze naar de supermarkt ga?’

Zet nu de output van de brainstorm om in een 
sublieme Dag van Respect. Hoe zou jullie ideale 
Dag eruit zien? Werk een voorstel uit en ga hiermee 
lobbyen bij de rector. Laat hem of haar vooral de 
volgende vragen beantwoorden: hoeveel klassen 
kunnen er meedoen? Hoeveel uur is er beschikbaar 
voor een Dag van Respect en op welke datum 
kan het plaatsvinden? Let op: je hebt minimaal 2 
maanden voorbereidingstijd nodig. Soms moet het 
inplannen van een speciale dag zelfs nog langer 
van te voren, check dit even bij de schoolleiding 
en vraag dan meteen of er voor dit soort projecten  
een budget is.

- afspraak met 

de rector maken!

- hoeveel lokalen 

hebben we nodig?

- wie is goed in 

organiseren?



Meeting: Realiseer een dag

Doel: Omzetten van facts, ideeën en wensen in een realistische planning.
 
Tijdens deze meeting gaat het Respectteam een realistische dagplanning maken. Neem 
alle facts die je hebt gekregen van de rector mee in het nieuwe plan. Maak een takenlijst 
en verdeel deze onder de teamleden. 

Vanaf nu gaan jullie actief gastsprekers zoeken en het programma invullen. Als je weet 
hoeveel klassen er mee doen kun je bedenken hoeveel gastsprekers je uitnodigt. Nodig 
1 of 2 gastprekers per klas uit. Op deze manier blijven de groepen klein en is er de 
mogelijkheid voor interactie en dialoog. 

Behandel ook de volgende vragen: doen alle klassen mee of is jullie Dag voor een specifiek 
leerjaar? Is het hele dag of een halve? Worden de klassen uitgeroosterd om mee te doen? 
Is er een aanwezigheidsplicht? Al deze organisatorische zaken moeten van tevoren worden 
vastgesteld. Onderhoud het contact met de rector. 

Aan het eind van een paar vergaderingen moeten er knopen worden doorgehakt en moet 
er een definitieve ‘dagplanning’ op tafel liggen. Vergeet niet om meetings vooruit te 
plannen. Dit voorkomt afwezigheid. 

Waar haal je gastsprekers vandaan?
Iedereen kan een gastspreker zijn, van bekende Nederlander tot de bakker op de hoek. 
Het is belangrijk dat de gastspreker zelf begrijpt waarom zijn of haar verhaal een bijdrage 
kan leveren aan jullie Dag van Respect. Om gastsprekers te werven is de persoonlijke 
benadering vaak het meest effectief. Je zou binnen het thema ‘respect’ nog een subthema 
kunnen kiezen om het voor gastsprekers duidelijker te maken naar wat voor verhalen jullie 
zoeken. Denk bij gastsprekers aan wethouders, conducteurs en ambulancebroeders. Ook 
zijn er veel interessante kennissen en familieleden met bijzondere ‘respectverhalen’ te 
vinden.

Alle gastsprekers moeten precies weten wat er van ze verwacht wordt. Ze vertellen een 
verhaal in een groep, bespreken dit na en doen (eventueel) een opdracht. 
Zorg dat er een aantal leerlingen zijn die de gastsprekers gedurende de dag willen 
begeleiden, als gastheren en -vrouwen.

3

‘Mijn oom doet ontwikkelingswerk’

- wat voor gastsprekers zoeken we?
- hoeveel leerlingen doen er eigenlijk mee? 

Stuur alle gastsprekers die je hebt uitnodigd 
een informatieve brief over jullie ‘Dag van 
Respect’  en vertel daarin wat het team is 
van de dag en waarom je de gastspreker 
uitnodigd. Voeg ook een kopie van de 
handleiding voor gastsprekers toe. Die is te 
vinden in dit boek en op de respect-website

www.respecteducation.me



zoek en benader je geschikte gastsprekers 

bespreek je plannen met de (con)rector 

houd je een brainstorm over een onvergetelijke opening 
en afsluiting 

maak je een draaiboek voor de Dag

houd je een brainstorm over een onvergetelijke opening 
en afsluiting

maak je afspraken over lesverzuim

bespreek je het reserveren van lokalen met de 
roostermaker

stuur je een uitnodiging naar deze docenten voor een 
informatiebijeenkomst 1 week voor de Dag van Respect

benoem je een leerling tot persvoorlichter 

stel je een takenlijst op voor volgende week

verdeel je de taken

Count-down checklist
Doel: stap voor stap naar de Dag van Respect

Met deze countdown werk je stap voor stap met het Respectteam toe naar de Dag van 
Respect. Het geeft aan wanneer je bepaalde dingen moet hebben geregeld en is een basis 
voor het productieschema. Er moeten veel dingen geregeld en gemaakt worden, vergeet dit 
vooral niet aan te vullen. Iedere Dag van Respect is immers uniek!

4

6 tot 8 weken vooraf...



zoek en benader je (nog meer) geschikte gastsprekers 

bespreek je het draaiboek en pas je eventueel iets aan

reserveer je de lokalen 

vraag je evt. extra leerlingen/docenten voor het 
respect-team

maak je promotiemateriaal  
TIP: doe de les Manifest van Respect of postertool en 
maakt hiervan een campagneposter

update je de (con)rector over de laatste ontwikkelingen

stel je een takenlijst op voor volgende week

verdeel je de taken

4 weken vooraf...

2 weken vooraf...

maak je een presentatie voor de opening van de Dag van 
Respect

vul je het blokkenschema in

hang je het promotiemateraal door de school

verstuur je het schema naar alle betrokkenen
 



benoem of zoek je een fotograaf (+goede camera) voor 
de Dag  

bereid je een informatieve bijeenkomst voor. Deze 
bijeenkomst is voor schoolleiding, docenten en 
leerlingen die komen helpen op de dag

check je of alle taken van de checklist gedaan zijn

verdeel je nieuwe taken voor de Dag zelf 
met het respectteam

update je de (con)rector over de laatste ontwikkelingen

stel je een takenlijst op voor volgende week

verdeel je de taken

Wat moet er in de presentatie?

- Het programma voor de Dag van Respect

- Het (evt.) thema van de Dag van Respect

- Jullie mening over het begrip respect en waarom jullie een 
Dag van Respect hebben georganiseerd

- Korte introductie van het team 

- Korte introductie van de 
gastsprekers

- Optie voor vragen

Wie maakt het blokkenschema?

Wie houdt een openingsspeech?

Hebben we al 
een fotograaf?



check je alle materialen 

bel je alle gastsprekers na voor de laatste instructies 
en verwachtingen

check je de kantine voor de lunch van de gastsprekers

kopieer je de respectlessen uit dit boek die nodig zijn 
voor het eventuele middagprogramma

houd je de informatieve bijeenkomst voor betrokkenen

1 week vooraf...

Bespreekpunten voor de informatieve bijeenkomst:  
 

- Introduceer de Dag van Respect 
 
- Bespreek jullie proces en ideeen

- Maak duidelijk hoe de Dag er precies uit gaat zien

- Bespreek het draaiboek (stap voor stap)

- Bespreek de rollen van het team 

- Bespreek waar jullie (evt.) nog onzeker over zijn

- Bespreek eventueel nog de hulp die je kunt gebruiken

De informatieve bijeenkomst is om geïntereseerden en betrokkenen te informeren over 
jullie Dag en proces. Het geeft duidelijkheid over organisatorische zaken maar ook 
een beeld van jullie inhoudelijke keuzes. Gebruik deze bijeenkomst om jullie Dag van 
Respect goed toe te lichten!

:



Blokkenschema

maak je de aula gereed (aankleding/stoelen klaarzetten)

maak je naambordjes voor het respectteam, 
gastsprekers en genodigden.

hou je een laatste doorloop met het hele respectteam

print je voldoende (ingevulde) blokkenschema’s uit: voor 
leerlingen, docenten, gastsprekers, de pers en andere 
betrokkenen. 

1 dag vooraf...

Gebruik het lege blokkenschema om zelf in te vullen en maak zo je draaiboek compleet. 
Wie is waar op welk moment en gaat dat allemaal passen? Zodra je het blokkenschema 
gaat maken zal duidelijk worden waar jullie groep nog tegenaan loopt. Het is niet gek 
als je het blokkenschema 3 of 4 keer over moet maken.
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Het vertellen van een verhaal is het uitgangspunt voor de gastles. Dit kan een bestaand 
of persoonlijk verhaal zijn waarbij waarden als respect, vriendschap en empathie een 
belangrijke rol spelen. Je gebruikt het verhaal wat je vertelt als vertrekpunt voor een gesprek 
met de klas over de persoonlijke betekenis van respect. Aansluitend doe je een korte 
verwerkingsopdracht. Dit kan van alles zijn, een discussie, een spel, een beeldende 
of schrijfopdracht. 

Met deze handleiding kun je in een paar stappen je gastles voorbereiden.

Handleiding voor gastsprekers

Bladiebla... effectenbeurs... 
bladiebla... succesvol...

Kies je verhaal...
Je kunt kiezen voor twee typen verhalen: een persoonlijk of een bestaand 
verhaal. Voor beide zijn goede voorbeelden te bedenken. Het hangt er een beetje 
vanaf wat voor type je bent en wat de kernboodschap is die je wilt overdragen. 

Persoonlijk...
Denk bij een persoonlijk verhaal aan verhalen waarin respect voor jou een 
belangrijke rol heeft. Bijvoorbeeld een topmoment of een verhaal waarin je zelf 
iets moeilijks hebt overwonnen. Verhalen over keerpunten en keuzemomenten. 
Houd hierbij in gedachten waarom jij bent uitgenodigd als gastspreker. Misschien 
heeft het iets met je beroep te maken of misschien ben je op een andere manier 
betrokken bij het thema. Een verhaal kan groots zijn, maar ook de dagelijkse 
dingen kunnen een sterke respect-boodschap uitdragen.

Bestaand...
Je kunt ook kiezen voor een bestaand verhaal. Denk aan historische, culturele 
of religieuze verhalen die voor jou een bijzondere betekenis hebben. Herschrijf 
eventueel sommige stukken van het verhaal in je eigen woorden en bepaal 
waarom je dit verhaal belangrijk, mooi of ontroerend vindt.

Voorbereiding

Bepaal je kernboodschap
Beschrijf in één zin de 
kernboodschap van het verhaal.
Welk punt wil je maken? Schrijf 
deze kernboodschap ergens op en 
leg de link naar respect. 

Lesplanning en notities 
Vraag aan de organisatie hoelang 
je gaat verwacht wordt te spreken 
en maak voor jezelf een duidelijke 
lesplanning. 

Verdeel ook het verhaal voor jezelf in 
korte hoofdstukken en noteer hiervan 
een aantal steekwoorden. 
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Bladiebla... effectenbeurs... 
bladiebla... succesvol...

Voor de klas
Hoe geef je een gastles 
Begin met een verrassende ijsbreker of opening. Een ijsbreker is een leuke manier om 
kennis te maken met elkaar, en om betrokkenheid bij je verhaal te creëren. 

- Korte en verrassende anekdote. 
- Een foto van jezelf als kind.
- Vertel over iets wat je onderweg hebt meegemaakt.
- Een grap die betrekking heeft op wat je gaat vertellen.
- Begin met een bijzonder wetenswaardigheidje over jezelf.
- De datum van vandaag (wie is er jarig, wat is er ooit gebeurd).

Vertel je verhaal 
Houd bij het vertellen rekening met de volgende punten: 

Nabespreking
Nadat je je verhaal hebt verteld is het belangrijk om je verhaal 
na te bespreken. Op deze manier kun je duidelijk maken welke 
kernboodschap jij wilt overdragen. Daarnaast is het interessant om 
te ontdekken welke boodschappen de leerlingen zelf uit het verhaal 
halen.

Doe een Respectopdracht met de klas
Dit kan van alles zijn; een rollenspel, een  beeldende opdracht of 
een eigen verhaal schrijven. Bedenk een opdracht die aansluit bij 
het verhaal. Er zijn ook opdrachten te vinden achterin dit boek en 
op de respectwebsite: www.respecteducation.me/opdrachten-voor-
de-klas.

Afsluiting
Neem voldoende tijd om de les af te ronden. Bespreek in het kort de 
resultaten van de opdracht en check nogmaals of de kernboodschap 
is blijven hangen. Vergeet ook niet de ruimte te geven voor vragen 
en opmerkingen van de leerlingen.

Praat niet te snel

Kijk de leerlingen aan

Vertel een lang verhaal in twee of drie delenmet een interactieve-break

Vertel beeldend!

Spreek leerlingen 
er gewoon op aan als ze er 

doorheen kletsen!

Betrek de leerlingen
ook tijdens het verhaal  

Stel vragen aan leerlingen
die “in slaap” lijken te vallen

Het is niet gek om 

cue-cards te gebruiken

Maak je verhaal 
NIET kinderachtig!!!

Benoem vooral wat je 
deed en niet wat je 

er van vond. 
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We ontmoeten elke dag nieuwe mensen. 
En zonder dat we een persoon kennen, 
hebben we vaak al een fantasiebeeld 
geschetst. Als mentor voor een klas 
ben je meester of juf, maar wie ben je 
eigenlijk echt? Ben jij niet benieuwd 
wat de leerlingen voor beeld van jou 
schetsen? Misschien denken ze wel 
dat je lid bent van de plaatselijke 
zangvereniging, dat je heel rijk bent 
of dat je het liefst cupcakes eet. De 
leerlingen kruipen even in de rol van de 
‘spiegel’ uit het verhaal van Sneeuwwitje. 
De spiegel zegt eerlijk wat hij ziet. 

Laat de leerlingen eerst zelf wat roepen, 
daarna kun je vragen stellen over dingen  
die ze misschien nog niet van je weten, 
zoals: heb je kinderen, geloof je in een 
god, waarom ben je docent geworden of 
heb je twee linkerhanden? Laat de klas 
gokken en schets dit profiel op het bord. 

Vertel uiteindelijk hoe het echt zit. Leg 
uit dat we vaak op basis van het uiterlijk 
en de korte tijd waarin je elkaar hebt 
leren kennen al een beeld van iemand 
schetsen, en soms dan ook een oordeel. 
Maak duidelijk dat dit natuurlijk niet 
de waarheid hoeft te zijn: houd dit 
eindgesprek luchtig. 

Mirror of truth  

‘Je bent Chinees dus 
jij eet tjaptjoi!’

vorm: klassikaal 
duur: ca. 10 min

Materialen: vragenlijst en 
schoolbord

IJsbrekers & Respectopdrachten
Als je een gastspreker uitnodigt voor de klas is het leuk als deze een verwerkings 
opdracht of reflectie sessie doet. Sommige gastsprekers hebben hier ervaring mee 
en anderen niet. Deze IJsbrekers en Respectopdrachten kun je aan de gastsprekers 
meegeven om te doen met de klas. Gastsprekers of docenten zijn natuurlijk vrij de  
opdrachten naar hun hand zetten of passend te maken voor hun respect-verhaal

IJsbreker
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vorm: buurtopdracht in teams
duur: ca. 25 min

Nu we er toch zijn...  

In de wijk waar de school staat wonen 
veel mensen. Maar kennen we die 
mensen eigenlijk wel? Wie wonen er 
achter al die deuren? Het is de hoogste 
tijd om daar achter te komen.

Verdeel de klas in groepen en laat ze
aanbellen bij de buurman of buurvrouw 
van de school. De opdracht: leer deze 
persoon kennen door middel van een 
interview.

Hoe interview je de onbekende 
buurvrouw? Leerlingen gaan zelf 
vragen verzinnen voor de
buurmannen en -vrouwen uit de buurt.
Wek hun nieuwsgierheid door kort de 
vraag te bespreken: wat kun je vragen 
aan iemand die je nog niet kent? De 
leerlingen zijn vrij zelf vragen te
verzinnen en te stellen.

Stuur de groepjes op pad en 
verzamel na een kwartier weer op 
het schoolplein. Evalueer kort wat ze 
hebben meegemaakt. 

* Extra input
Laat de leerlingen vooraf een 
interviewkaart maken. Op deze kaart staan 
voorbeeldvragen. Je kunt deze ook zelf 
maken. Benadruk dat ze dit kaartje kunnen 
gebruiken als spiekbriefje.

Doen: Verbind belangrijke thema’s uit het 
eerder vertelde verhaal aan de vragen op 
de interviewkaart.

‘Wie woont er achter 
die deur?’

Duidelijke Daphne

vorm: klassenspel
duur: ca. 10 min
Niels, Thomas en Alissa maar ook 
Bloem en Rashid. En natuurlijk Daphne, 
Ibrahim en Daan. De namen van de 
leerlingen in de klas ken je na een tijdje 
uit je hoofd. 

Speel dit spel en maak opnieuw kennis 
met je leerlingen. Want zeg nou zelf: 
een blije Bloem of hardwerkende Hidde, 
dat is een keer wat anders.

Ga met de leerlingen in een kring staan. 
Stap naar voren en zeg je naam. Voeg 
een bijvoeglijk naamwoord voor je 
naam die iets over jezelf vertelt. Het 
bijvoegelijk naamwoord moet met de 
zelfde letter beginnen als je naam.

Laat de leerlingen twee minuten 
nadenken over hun naam en vraag ze 
dan om een voor een op te staan en 
hun naam te presenteren. 

De leerkracht begint bij zichzelf en 
wijst vervolgens een leerling aan in de 
klas. Bijvoorbeeld: “Ik ben serieuze 
Simon, en jij bent?”  De leerling wijst 
vervolgens naar een andere leerling 
enz.

De klas beoordeelt of de nieuwe naam 
wel klopt bij de persoonlijkheid van 
de leerling, hebben je klasgenoten 
misschien een beter idee?

Doe uiteindelijk een test of jij nu alle 
nieuwe namen kent. 

‘Ik ben Ruige Rashid’ 

IJsbreker

Opdracht
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Dossier Pestkop

* Extra input 
Het pesten kan over van alles 
gaan; uiterlijk, gedrag, kwaliteiten, 
verzorging etc. Het is belangrijk 
om de discussie na elk spel goed te 
leiden. Kan iemand er iets aan doen?  
Wat kun je doen als je gepest word? 
Mensen worden soms om de gekste 
dingen gepest, durft iemand een echt 
voorbeeld te noemen?

‘HOEZO zijn mijn sneakers raar?!’
Het ‘dossier’ wordt gesloten als de detective erachter is gekomen wat de 
reden van het pesten was. Aan de ‘verdachten’ vraagt hij hoe dit opgelost 
kan worden. Hier volgt een discussie. Mogelijke oplossing: ga vaker 
douchen, trek andere schoenen aan etc. Let op: het is ook mogelijk dat 
iemand in het spel ‘gepest’ wordt met iets waar hij of zij niets aan kan 
veranderen. Bijvoorbeeld: hij heeft een harde stem. Bespreek ook dit met de 
klas. 

vorm : klassikaal spel
duur: ca. 25 min

Wijs één leerling aan. Dit is de detective en deze gaat naar de gang. De 
andere leerlingen zijn de verdachten. Zij verzinnen samen iets waarmee ze 
de detective gaan ‘pesten’. Bijvoorbeeld: hij heeft een vreemd parfum op, zij 
heeft rare schoenen of hij praat veel te hard. De Detective komt terug in de 
klas en stelt ja/nee-vragen gericht aan klasgenoten. Zoals: “Lieke, heeft het 
iets te maken met mijn kleding? Omar, zijn het mijn schoenen?”

LET OP: Dit pestspel gaat altijd over iets fictiefs!

Opdracht

* tip 
Als de detective het lastig 
vindt, kunnen de leerlingen ook 
“acteren” wat er mis is met de 
detective. Doe dit wel zonder 
woorden te gebruiken, anders 
raad je het zo.

42
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vorm: klassikaal
duur: ca. 25 min

Materialen: post-its in 2 kleuren 

Talenten-Helpdesk 

Introduceer in de klas een Talenten-
Helpdesk. Deze desk is een groot bord 
aan de muur of een bureau in de klas, 
waar iedere leerling een post-it kan 
plakken met een kwaliteit van zichzelf 
erop. 

Bijvoorbeeld: ‘Ik ben Lisa, als je moeite 
hebt met wiskunde, kun je dat aan mij 
vragen’ of ‘Ik ben Sebastiaan en ben heel 
goed in breakdance’ .

Zo maakt iedere leerling aan de klas zijn 
of haar talent kenbaar waarmee je elkaar 
kunt helpen.

In de aanbieding: 
Hulp bij je profielwerkstuk!

Laat de leerlingen eerst in tweetallen 
brainstormen over hun talent, kwaliteit 
of vraag. Deel dan de post-its uit! Laat 
iedereen zelf een plek op het bord 
uitkiezen om hun post-its op te plakken. 

Doen:  Maak twee categorieën: 
‘In de aanbieding’ en ‘oproepjes’. 

Leuke oproep of aanbieding gezien? 
Leg de leerlingen uit dat ze zelf 
contact maken met de desbetreffende 
klasgenoot. 

Extra: De Talenten-Helpdesk kan een 
vast onderdeel in de klas blijven. 
De desk kan aangevuld en gewijzigd 
worden. 

Opdracht
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