
 

 1.   Stelling

2.   Songtekst

Lees het couplet van Ciske de Rat en beantwoord de volgende vragen:

1. Maak een keuze

   mee eens                 niet mee eens                 weet ik niet

2. Geef 2 redenen (argumenten) voor je antwoord

 Argument 1:

 Argument 2:

Krijg toch allemaal de klere

Val voor mij part allemaal dood. 

Ik heb geen zin om braaf te leren

Ik eindig toch wel in de goot.

Kinderen willen niet met me spelen

Noemen me rat en wijzen me na.

De enige die me wat kan schelen

Die is er nooit, dat is m’n pa.

a. Welke scheldwoorden worden door Ciske gebruikt?

b. Waar wordt hij zelf mee uitgescholden?

c. Wat zou de reden van zijn boosheid/frustratie kunnen zijn?

“Je  mag a lles  zeggen wat je  d enkt”

Opdrachtenkaart – brugklas havo/vwo

Respect, 
laat het horen



 

 

3.   Kwetsende woorden

4.   Houding richting anderen

Geef twee voorbeelden van kwetsende woorden

1.

2.

Welke vorm(en) van schelden/vloeken is/zijn het meest kwetsend:

Ik heb gekozen voor de nummers   1    2    3    4    5    6    7   omdat:

Kijk naar afbeelding 1 en 2 en maak de onderstaande zinnen eens af!

1.   Godsdienst 

2.   Ziekten

3.   Handicaps

4.   Afkomst/huidskleur

5.   Geaardheid 

6.   Uiterlijk

7.   Anders: 

Dit vind ik… 
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Bij wie ligt de verantwoordelijkheid, om dit 
gedrag te veranderen? Kies uit het onderstaande 
rijtje een of meer antwoorden. Kruis aan!

  Politie 

  Politiek

  Ouders/opvoeders

  Scholen

  Samenleving

  Individuen

  Anders:

Dit vind ik… 

Wat zegt dit onderzoek over  Nederlanders?  

Verklaar je antwoord(en):

Hufters hebben 
vrij spel
AMSTERDAM - Asociale mensen hebben vrij 

spel in Nederland, omdat veel Nederlanders 

bang zijn om hufters (asociaal) aan te spreken 

op hun gedrag. 

Uit onderzoek van het tv-programma Netwerk 

blijkt dat 80 procent van de ondervraagden er van 

afziet iemand te wijzen op zijn of haar asociaal 

gedrag.
Onbeschoft gedrag ergert veel mensen. Ze noe-

men hufterig gedrag in het verkeer, het gooien 

van afval op straat en grof taalgebruik als grootste 

ergernis. Maar we durven niet in te grijpen als we 

het zien gebeuren... 

Spits, 18 mei 2009

5.   In het nieuws
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Mee eens. Want:

Niet mee eens. Want: 

De man kreeg een boete. Wat vind jij daar van?

6.   Wat vind jij?

Mafkees...
LEEUWARDEN/VEENENDAAL - Een 21-ja-
rige inwoner uit Leeuwarden moet een boete 
van 125 euro betalen omdat hij een conducteur 
uitgescholden had voor ‘mafkees’. 

De 21-jarige man kwam op 24 maart op station 
Hurdegaryp in aanvaring met de conducteur. De 
conducteur had een reisgenoot van de man aan-
gesproken op het niet-afgestempelde kaartje. 
Volgens de 21-jarige man deed de conducteur te 
moeilijk en had hij geen begrip voor het feit dat 
de reisgenoot van de man niet goed Nederlands 
kon spreken. In een woordenwisseling die volgde, 
scholde man de conducteur minimaal tweemaal 
uit voor ‘mafkees’. De politierechter legde de 
man de boete op.
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