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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. 

'RHQ��PDDN�À\HUV�PHW�VSDQQHQGH�WULJJHUV�GLH�MH�NXQW�YHUVSUHLGHQ�GRRU�GH�VFKRRO��+DQJ�
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. 

%HKDQGHO�RRN�GH�YROJHQGH�YUDJHQ��GRHQ�DOOH�NODVVHQ�PHH�RI�LV�MXOOLH�'DJ�YRRU�HHQ�VSHFL¿HN�
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 
HU�HHQ�GH¿QLWLHYH�µGDJSODQQLQJ¶�RS�WDIHO�OLJJHQ��9HUJHHW�QLHW�RP�PHHWLQJV�YRRUXLW�WH�
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.
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‘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!
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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. 

3HUVRRQOLMN���
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 
JRNNHQ�HQ�VFKHWV�GLW�SUR¿HO�RS�KHW�ERUG��

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 
RSGUDFKW�RI�UHÀHFWLH�VHVVLH�GRHW��6RPPLJH�JDVWVSUHNHUV�KHEEHQ�KLHU�HUYDULQJ�PHH�
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: KLM�KHHIW�HHQ�KDUGH�VWHP. 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?”

/(7�23��'LW�SHVWVSHO�JDDW�DOWLMG�RYHU�LHWV�¿FWLHIV�

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:�µ,N�EHQ�/LVD��DOV�MH�PRHLWH�
KHEW�PHW�ZLVNXQGH��NXQ�MH�GDW�DDQ�PLM�
YUDJHQ¶�of µ,N�EHQ�6HEDVWLDDQ�HQ�EHQ�KHHO�
JRHG�LQ�EUHDNGDQFH¶��

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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