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STAP IN  -  STAP  UIT  - Programma 

Beste leerling, 

Deze les ga ik jullie voorstellen aan enkele jongens en meisjes van jullie leeftijd. Ze hebben een 
bijzonder verhaal te vertellen. Elk verhaal is anders. Maar een ding hebben ze hetzelfde, dat ze het 
niet gemakkelijk hebben. Om hun verhaal goed te begrijpen zijn een aantal dingen onmisbaar.               
Kijk maar even mee op de volgende bladzijde (3).  
 

 

LUISTEREN  -  KIJKEN  -  INLEVEN  -  ERVAREN  

In Stap in – Stap uit ervaar je hoe het is om een even een ander te zijn. Of zoals we wel eens zeggen:  

‘ in de schoenen van de ander staan’.  Na deze les ben je weer een beetje meer te weten gekomen 

over de ander en over jezelf. 

 

Werkboek en ID-Bord 

In dit werkboek staan de verhalen van Tim, Alina, Tiro en Anna. Eerst gaan we luisteren naar het 

verhaal.          Na het verhaal maak je een aantal vragen en opdrachten. De vragen maak je in dit 

werkboek en de opdrachten doe je op het ‘grote bord’. Daar ga je straks de kaartjes opleggen. 

In de verhalen hebben belangrijke woorden een kleur gekregen. Deze woorden staan op de kaartjes. 

Kolom 1.   Kleur    ORANJE  - Problemen en klachten 
Kolom 2.   Kleur    BLAUW   - Beperkingen 
Kolom 3.   Kaartjes met een gezicht erop (blij, boos, huilen, lachen) 
Kolom 4.   Kleur    ROOD      - Hoe reageren anderen op jou? 
Kolom 5.   Kleur    Groen      - Wat kunnen anderen voor ……… doen zodat ze wat vrolijker worden? 

 
We wensen je een leerzame les toe en we weten zeker dat je hier veel van zult leren en je winst mee 

kan doen. Leren door te ervaren én te doen! 

         

TIM          ALINA 

        TIRO          ANNA 

Intro les 

Wie ben ik?  Wie van jullie heeft er een ID kaart? Waarom heb je die kaart? Er staan gegeven van jouw op. 

Daarmee kun je je identificeren!  Wanneer moet je die kaart laten zien?  Stel dat ze in de winkel bij de kassa 

twijfelen aan je leeftijd omdat je shag koopt. Dan kun je met deze ID-kaart laten zien hoe oud je bent. Staat op 

deze ID kaart alles van jou?  Wat staat er wel op? Wat komen ze via deze kaart van jou te weten? De gegevens 

vertellen  niet alles over jou.  Wie je echt bent is op de kaart niet te zien en te lezen. Daar moet je meer voor 

weten. Dat  gaan we in deze les doen. De vraag is: ‘Wie ben je echt?’ En: ‘Wie is de ander?’ 
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 6  symbolen 

 

 
 

1. Goed luisteren  
 
 
 
 

2. Even wachten met vragen stellen  
 

 
 
 

3. Even in het verhaal van de ander stappen  
 

 
 
 

4. Even net doen of jij die ander bent 
 
 
 

 
5. Hoe denkt, voelt en gedraagt de ander zich  

 
 
 
 

6. Dan er weer uitstappen en vertellen wat je geleerd hebt  
 

 

 

 

 

ID Kaart 

Naam:  
Leeftijd: 
Nationaliteit: 
ID nummer:  
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ID  Kaart 

Naam:  Tim 
Leeftijd: 13 jaar 
Nationaliteit: Nederlander 
ID nummer: 12345 
 

Zieke (traag werkende schildklier)               (4 min.) 

Hoi, ik ben Tim. Een jongen van jullie leeftijd. Ik ben geboren met een traag werkende schildklier. 
Door deze ziekte ben ik erg dik. Lijnen, medicijnen en sporten helpen niet om hier wat aan te 
veranderen. En dat vind ik best heel moeilijk.  Omdat ik zo zwaar ben kan ik moeilijk lopen. Daarom 
zit ik de hele dag in een rolstoel.  
 
Elke maand moet ik naar het ziekenhuis voor controle en onderzoeken. Ook moet ik naar de 
Fysiotherapie voor mijn rugklachten en knieklachten. Ook ga ik elke maand  naar een hulpverlener 
om te praten over mijn ziekte. Voor mijn ouders is dit ook niet makkelijk. Elke maand moet ik 
verschillende dagen voor deze onderzoeken en gesprekken weg. Dat betekent dat ik weinig tijd over 
houdt om te spelen en te computeren. Dat vind ik niet leuk. Ik zou zoals andere jongens willen zijn 
die wel van alles kunnen en mogen.  
 
Ik mag ook niet alles eten. Door mijn ziekte moet ik me houden aan een streng dieet. Naar de Mac 
Donald en de Chinees gaan is er voor mij niet bij! Ook mag ik helaas niet alle sporten doen. Ik zou 
graag voetballen. Maar dan zou ik wat kunnen breken of rugklachten krijgen.   
Omdat ik door mijn ziekte regelmatig op bed moet blijven kan ik vaak mijn schoolwerk niet doen. 
Ik ben door mijn ziekte vaak moe omdat ik slaapproblemen heb.  
Tijdens de vakantie moeten mijn broer en zus mij overal mee naar toe nemen. Ook kunnen ze door 
mijn ziekte niet overal naar toe. Dat zorgt weleens voor de nodige ruzies tussen ons. Ook heb ik 
door mijn traag werkende schildklier het heel vaak koud, oogproblemen en regelmatig spierpijn.  
 
Op school zit ik op een speciale stoel. Echt niet leuk. Het liefste zou ik op een normale stoel zitten. 
Ook vind ik het erg dat ik maar weinig vrienden heb. Er zijn maar weinig kinderen die met mij willen 
spelen. Hierdoor voel ik me vaak buitengesloten. Dan kiezen ze mij niet uit. Deze ziekte gaat nooit 
meer over en zal voor steeds meer problemen zorgen. Daarom maak ik me vaak zorgen over de 
toekomst en vaak ben ik jaloers op andere kinderen die wel gezond zijn. Ik zou graag piloot worden, 
maar dat is niet mogelijk door mijn slechte gezondheid.  
 
Het ergste van alles vind ik dat sommige kinderen naar mij respectloos zijn. Ik word namelijk al heel 
lang door veel kinderen nagekeken en uitgescholden. Ik word dan voor van alles en nog wat 
uitgemaakt! Vetzak! Bolle! Dikke! Om maar een paar voorbeelden te noemen. Dit vind ik  heel erg 
en dat kwetst me en maakt me boos en verdrietig. Ook hiervoor heb ik regelmatig gesprekken met 
een mevrouw. Bedankt dat je even naar mijn verhaal wilde luisteren. 
________________________________________________________________________________ 
 
Tim heeft geen gemakkelijk leventje dat is wel duidelijk. Door dit alles valt het niet mee om altijd 
vrolijk te zijn. Soms huilt Tim stilletjes in zijn bed. Soms is hij een paar uur boos en chagrijnig. Toch 
wel begrijpelijk.  Je zou denk ik niet met hem een dag willen ruilen? 
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Werkblad  - Stap in  -  Stap uit  -  Tim 

ID  Kaart 

Naam:  Tim 
Leeftijd: 13 jaar 
Nationaliteit: Nederlander 
ID nummer: 12345 
 

Vraag 1.  Hoe lang heeft Tim deze ziekte al?  __________________________________________ 

Vraag 2.  Hoe heet de ziekte die Tim heeft?  __________________________________________ 

Vraag 3. Voor zijn broer en zus is het ook niet makkelijk. Wat zei Tim hierover in het verhaal? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Bordspel-opdrachten 
A.  Tim heeft door zijn ziekte allerlei klachten. Leg de Oranje kaartjes op het bord  in de eerste 
kolom.  
 
B.  Tim heeft ook beperkingen. Dat betekent dat hij bepaalde dingen  niet mag doen of juist wel 
moet doen. Leg de Blauwe kaartjes op het bord in de tweede kolom.  
 
C.   Tim voelt zich niet altijd goed. Leg de kaartjes met de gezichten op het bord in de derde kolom 
die jullie bij Tim vinden passen.  
 
D.   Hoe reageren andere kinderen weleens op Tim? Leg de Rode kaartjes op de vierde kolom.  
 
E.   Wat kunnen anderen voor Tim doen zodat hij wat vrolijker wordt? Leg de Groene kaartjes op de 
vijfde kolom. 
 

 

Inlevingsvraag:  Zou je voor een jaar Tim willen zijn?  
 
JA, omdat 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
NEE, omdat 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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ID  Kaart 

Naam:  Alina 
Leeftijd: 13 jaar 
Nationaliteit: Poolse 
ID nummer: 678910 
 

Zieke/handicap (spierziekte)               (3 min.) 

Hoi, ik ben Alina. Een meisje van jullie leeftijd. Ik ben geboren met een spierziekte. Enkele jaren 
geleden is deze spierziekte begonnen. Mijn spieren worden steeds slapper. Hierdoor kan ik bijna 
niet meer lopen. Daarom zit ik in een rolstoel. 
 
Ik speelde vroeger graag buiten en hield erg van voetballen. Helaas kan ik dit niet meer met mijn 
broer doen. Dat is er de laatste jaren niet meer bij. Nu kan ik alleen nog maar kijken hoe andere 
kinderen voetballen.  
 
Ook heb ik weleens ruzie met mijn broer. Hij vindt het soms lastig dat hij door mijn ziekte vaak wat 
meer moet doen. Tafel dekken en afruimen.  Ik moet bij heel veel dingen geholpen worden en dat 
kost tijd en geduld. Dat valt niet altijd mee voor mijn broer. Maar dat snap ik wel hoor!  Ook moet ik 
vaak naar het ziekenhuis voor onderzoeken en controle en vaak naar de Fysiotherapeut voor 
oefeningen. Dat kost altijd veel tijd. Daardoor kan ik minder spelen en gamen achter mijn computer.  
 
Door de spierziekte heb ik bijna altijd pijn. Hierdoor heb ik slaapproblemen. Daarom ben ik overdag 
moe en ook wel eens chagrijnig door de moeheid. Eerlijk gezegd reageer ik dit weleens af op mijn 
broer en klasgenoten. Na het eten heb ik vaak maagklachten en darmklachten. Ook moet ik veel 
hoesten omdat ik moeilijk kan ademhalen. Hierdoor kan ik niet altijd goed praten.  
 
Hoe zal het straks verder gaan? Want elk jaar word ik een beetje zieker en slapper! Ik zou heel graag 
sport juf worden. Maar ik weet ook wel dat dat niet kan. Dat maakt me wel vaak verdrietig.  
 
Het ergste van alles vind ik dat sommige kinderen naar mij respectloos zijn. Ik word wel eens 
uitgescholden. Dat vind ik heel vervelend. Ik kan er tenslotte niets aan doen dat ik deze ziekte heb.  
Soms roepen ze weleens: hé, lamme! Om maar een voorbeeld te noemen. Hierover kan ik boos en 
verdrietig worden. Dit wilde ik even tegen je zeggen. Bedankt dat je wilde luisteren. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Alina heeft geen gemakkelijk leventje dat is wel duidelijk. Door dit alles valt het niet mee om altijd 
vrolijk te zijn. Soms huilt Alina stilletjes in bed. Soms is zij een paar uur boos en chagrijnig. Toch 
probeert zij er wel positief in te staan. Daar krijgt Alina hulp bij door regelmatig met een mevrouw te 
praten. Ook zit zij in een praatgroepje met kinderen die ook een spierziekte hebben. Dan delen ze 
verhalen en ervaringen met elkaar. Dit vindt zij heel fijn. “Deze kinderen begrijpen je tenminste”, zegt 
ze dan. Al met al heeft Alina het niet gemakkelijk. Toch wel begrijpelijk.  Je zou denk ik niet met haar 
een dag willen ruilen? 
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Werkblad  - Stap in  -  Stap uit  -  ALINA 

ID  Kaart 

Naam:  Alina 
Leeftijd: 13 jaar 
Nationaliteit: Poolse 
ID nummer: 678910 
 

Vraag 1.  Hoe lang heeft Alina de ziekte al?  ____________________________________________ 

Vraag 2.  Hoe heet de ziekte die Alina heeft?  __________________________________________ 

Vraag 3. Voor de broer van Alina is het ook niet makkelijk? Wat zei Alina hierover in het verhaal? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Bordspel-opdrachten 
A.  Alina heeft door haar ziekte allerlei klachten. Leg de Oranje kaartjes op het bord  in de eerste 
kolom.  
 
B.  Alina heeft ook beperkingen. Dat betekent dat zij bepaalde dingen niet mag doen of juist wel 
moet doen. Leg de Blauwe kaartjes op het bord in de tweede kolom.  
 
C.   Alina voelt zich niet altijd goed. Leg de kaartjes met de gezichten op het bord in de derde kolom 
die jullie bij Alina vinden passen.  
 
D.   Hoe reageren andere kinderen weleens op Alina? Leg de Rode kaartjes op de vierde kolom.  
 
E.   Wat kunnen anderen voor Alina doen zodat zij wat vrolijker wordt? Leg de Groene kaartjes op de 
vijfde kolom.  
 

 

Inlevingsvraag:   Zou je voor een jaar Alina willen zijn?  
 
JA, omdat 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
NEE, omdat 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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ID  Kaart 

Naam:  Tiro 
Leeftijd: 13 jaar 
Nationaliteit: Egyptenaar 
ID nummer: 151910 
Allochtoon (naar Nederland geëmigreerd)                  (4 min.) 

Hoi, ik ben Tiro. Een jongen van jullie leeftijd. Ik ben geboren in Egypte. Dat kun je wel zien aan mijn 
donkere huidskleur. Ik ben dus een Egyptenaar. Met een moeilijk woord noemen ze mij ook wel 
allochtoon of buitenlander. Ik woon nog maar een jaar in Nederland. En daar moet ik heel erg aan 
wennen. Alleen al het weer is hier anders dan in Egypte. Daar is het bijna altijd mooi en warm weer. 
Heerlijk! Hier kan het koud, nat en winderig zijn. Voor mij is er dus veel verandert.  
 
Ik zal je wat meer vertellen waarom ik naar Nederland ben gekomen. Mijn  vader werkt al vijf jaar 
voor een bedrijf in Nederland. Het vele reizen van Egypte naar Nederland en andersom was best 
vermoeiend. Daarom zijn mijn ouders en ik in Nederland gaan wonen. Nu hoeft mijn vader niet zo 
vaak te reizen. Natuurlijk wilde ik helemaal niet in Nederland wonen. Want dan moest ik afscheid 
nemen van ons huis,  onze familie, mijn vrienden, school, en de buurt waar ik speelde. Maar we zijn 
toch gegaan.  
 
En alles is hier anders. Het weer, de taal, de mensen, de gewoonten, het eten. Toen ik hier kwam 
sprak ik geen woord Nederlands. Daar zat ik dan opeens in een klas met  kinderen, die er heel 
anders uitzagen dan ik en een taal spraken die ik totaal niet kon verstaan. Soms kon ik merken dat 
andere klasgenoten over mij spraken en om hem lachten. Maar ik kon niet verstaan waar het om 
ging. Daar vond ik heel vervelend. Ook riepen ze onderweg naar en van school allerlei woorden die 
ik niet begreep. Ik  werd er heel nerveus en onzeker van.  
 
Ik wil het liefst vandaag nog terug naar mijn vertrouwde plek in Egypte. Op bed moet ik vaak aan 
mijn vrienden, buurt en school in Egypte denken. Dan begin ik heimwee te krijgen en eerlijk gezegd 
moet ik dan wel eens huilen. Nu ik hier alweer enige tijd ben, ga ik meer van de taal en de 
gewoonten begrijpen. En ook steeds beter begrijpen wat anderen naar mij roepen. Hé, 
buitenlander, hé zwarte, ga terug naar je eigen land. Rot op! Ik vind het heel erg dat ze dat roepen. 
Daarmee doen ze mij pijn. Thuis praat ik er wel eens over wat er op school en onderweg geroepen 
wordt. Mijn ouders worden daar ook verdrietig van. 
 
In mijn land ben ik heel andere gewoonten gewend. Daar heb ik geleerd om respect voor ouderen 
en voor elkaar te hebben. Om niet te schelden op anderen.  Ik vind het dus heel erg dat sommige 
kinderen helemaal geen respect voor mij hebben. Naast uitschelden, slaan en trappen ze soms en 
dan roepen ze dat ik terug moet gaan naar mijn eigen land! De leraar probeerde wel wat aan het 
pesten en uitschelden te doen. Maar buiten de school gaan sommige kinderen gewoon verder.  
Met mijn verhaal wilde ik je vertellen dat verhuizen naar een ander land niet makkelijk is. Bedankt 
dat je even wilde luisteren. 
_________________________________________________________________________________ 
Gelukkig is het uitschelden op school minder geworden. Maar op straat gebeurt het nog weleens dat 
hij na geroepen wordt. Dat vindt hij heel beledigend. Hij doet dan net of hij niets hoort. Maar het 
doet wel zeer van binnen. Al met al heeft Tiro het niet gemakkelijk. Toch wel begrijpelijk.  Je zou denk 
ik niet met hem willen ruilen? Zomaar emigreren naar een land waar je helemaal niet heen wilt. Dat 
is niet gemakkelijk. Dat blijkt wel uit dit verhaal. 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=I1QIJg9fxEThaM&tbnid=EddtfIWRaLyQhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.voorst.nl/wonen/nieuws/nieuwsbericht/nieuwsitem/per-1-januari-2012-wordt-de-nederlandse-identiteitskaart-voor-jongeren-tot-14-jaar-duurder/&ei=5SAKUou_Geun0wWV04A4&bvm=bv.50500085,d.d2k&psig=AFQjCNFp6n6Dx-hZ4KaEO20OQ6wKZ_Ku9A&ust=1376481715619361
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nauCptKJHgLShM&tbnid=6e56bm_19QsIfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.freepik.com/iconen-gratis/hoog-volume_696866.htm&ei=1WgXUsC5FYiA0AWfgYGICA&bvm=bv.51156542,d.ZG4&psig=AFQjCNFynw6v5lW0li97k8UI-8z-dfG6tw&ust=1377352250580054
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Werkblad  - Stap in  -  Stap uit  -  TiRO 

ID  Kaart 
Naam:  Tiro 
Leeftijd: 13 jaar 
Nationaliteit: Egyptenaar 
ID nummer: 15910 
 

Vraag 1.  Hoe lang woont Tiro al in Nederland?  __________________________________________ 

Vraag 2.  Waar is  Tiro geboren?  ______________________________________________________ 

Vraag 3.  Tiro heeft thuis geleerd om anderen met respect te behandelen. Wat vertelde hij daarover 

in zijn verhaal? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Bordspel-opdrachten 
A.  Voor Tiro is er veel veranderd sinds zijn verhuizing naar Nederland. Leg de Oranje  kaartjes op 
het bord in de eerste kolom.  
 
B.  Tiro denkt vaak aan Egypte als  hij op bed ligt? Waar mist hij dan heel erg? Leg de Blauwe 
kaartjes op het bord in de tweede kolom.  
 
C.   Anderen gaan niet altijd respectvol met Tiro om. Leg de kaartjes met de gezichten op het bord in 
de derde kolom die jullie bij Tiro vinden passen.  
 
D.   Hoe reageren andere kinderen op Tiro? Leg de Rode kaartjes op de vierde kolom.  
 
E.   Wat kunnen anderen voor Tiro doen zodat hij wat vrolijker wordt? Leg de Groene kaartjes op de 
vijfde kolom.  
 

 

Inlevingsvraag:  Zou je voor een jaar Tiro willen zijn?  
 
JA, omdat 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
NEE, omdat 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=I1QIJg9fxEThaM&tbnid=EddtfIWRaLyQhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.voorst.nl/wonen/nieuws/nieuwsbericht/nieuwsitem/per-1-januari-2012-wordt-de-nederlandse-identiteitskaart-voor-jongeren-tot-14-jaar-duurder/&ei=5SAKUou_Geun0wWV04A4&bvm=bv.50500085,d.d2k&psig=AFQjCNFp6n6Dx-hZ4KaEO20OQ6wKZ_Ku9A&ust=1376481715619361
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ID  Kaart 

 

Naam:  Anna 
Leeftijd: 13 jaar 
Nationaliteit: Nederlandse 
ID nummer: 191115 
 

Christelijk geloof                   (4 min.) 

Hoi, ik heet Anna. Een meisje van jullie leeftijd. Ik ben geboren in Nederland. Ik kom uit een  
christelijk gezin. Mijn vader is dominee in een christelijke gemeente. Een maand geleden woonde ik 
nog in een klein dorp. Nu wonen we in een grote stad. Hier zijn we een maand geleden naar 
verhuist.  
 
Mijn vader was dus eerst dominee in een klein dorp op het platteland waar veel weilanden zijn en 
boerderijen staan. In het dorp is bijna iedereen christelijk. De school waarop ik zat was ook 
christelijke school. En alle kinderen in de klas waren christelijk. Maar nu is het veel anders! Op mijn 
nieuwe school ben ik de enige christen in de klas. Dat is echt heel vreemd. 
 
Ik ben dus ook de  enige in de klas die bid en zondags naar de kerk gaat. Ook wordt er in mijn 
nieuwe klas veel gevloekt. De jongens en meisjes in de klas luisteren ook naar andere muziek. Toen 
ik de eerste dag op school voor mijn eten ging bidden werd ik door een paar jongens uitgelachen. 
Een aantal jongens begonnen zelfs expres te vloeken. Dit ben ik helemaal niet gewend. Ik weet ook 
niet zo goed hoe ik daar mee om moet gaan.  
 
Ik vind het wel heel erg dat anderen de naam van God en Jezus, waar ik in geloof, gebruiken als 
vloek. Ik lees graag in mijn bijbel en zing graag christelijke liedjes. Ook ga ik op zaterdagsavond naar 
de club van de kerk. Dit vind ik heel gezellig en leerzaam. We leren hier veel over de verhalen van 
God in de Bijbel. Echt gaaf! 
 
Pas vroegen enkele meisjes in de klas of ik mee ging naar de disco. Ik heb toen gezegd dat ik dat niet 
gewend was en dat ik dat ook niet wilde. Daar hebben ze me toen om uitgelachen. “Wat een stom 
kind ben jij zeg”, zeiden ze toen. ‘Wat ouderwets’ Dat vond ik heel vervelend.  Sindsdien word ik 
gepest omdat ik christelijk ben. Dan roepen ze: ‘Hé, christelijke trut, ga naar je kerk joh’!  
 
Anderen willen nu niet meer met mij omgaan en sluiten mij buiten. Vaak sta ik in de pauze alleen. 
Hierdoor voel ik me erg ongelukkig en onzeker. Was er nog maar iemand christelijk in mijn klas? 
Dan heb ik iemand die mij wel begrijpt. Ik denk vaak terug aan de tijd dat ik nog in het dorp woonde. 
Daar is iedereen christelijk en deden anderen niet raar. Ik heb heimwee naar mijn oude dorpsschool 
maar ook mijn christelijke vriendinnen mis ik. Er zijn best wel aardige meisjes in mijn klas, alleen  
durven zij door de pesters niet met mij om te gaan. Fijn dat je even naar mijn verhaal wilde 
luisteren. Bedankt! 
_________________________________________________________________________________ 
Anna heeft het niet gemakkelijk. Dat blijkt wel uit dit verhaal. Het valt ook niet mee als je het enige 
christelijke meisje in de klas bent. Natuurlijk is het niet eerlijk als je iemand afwijst en gaat pesten 
om zijn christen zijn. Dat is gebrek aan respect.   
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=I1QIJg9fxEThaM&tbnid=EddtfIWRaLyQhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.voorst.nl/wonen/nieuws/nieuwsbericht/nieuwsitem/per-1-januari-2012-wordt-de-nederlandse-identiteitskaart-voor-jongeren-tot-14-jaar-duurder/&ei=5SAKUou_Geun0wWV04A4&bvm=bv.50500085,d.d2k&psig=AFQjCNFp6n6Dx-hZ4KaEO20OQ6wKZ_Ku9A&ust=1376481715619361
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nauCptKJHgLShM&tbnid=6e56bm_19QsIfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.freepik.com/iconen-gratis/hoog-volume_696866.htm&ei=1WgXUsC5FYiA0AWfgYGICA&bvm=bv.51156542,d.ZG4&psig=AFQjCNFynw6v5lW0li97k8UI-8z-dfG6tw&ust=1377352250580054


11 
 

Werkblad  - Stap in  -  Stap uit  -  ANNA 

ID  Kaart 

Naam:  Anna 
Leeftijd: 13 jaar 
Nationaliteit: Nederlandse 
ID nummer: 191115 
 

Vraag 1.  Hoe lang woont Anna al in de grote stad?  ________________________________________ 

Vraag 2.  Wat voor werk doet Anna’s vader?  _____________________________________________ 

Vraag 3.  Anna is christelijk opgevoed. Wat heeft zij allemaal geleerd? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Bordspel-opdrachten 
A.  Voor Anna is er veel veranderd sinds haar verhuizing naar een grote stad en andere school. Leg 
de Oranje kaartjes op het bord in de eerste kolom.  
 
B.  Wat mist Anna na de verhuizing allemaal? Leg de Blauwe kaartjes op het bord in de tweede 
kolom.  
 
C.  Andere kinderen gaan niet altijd respectvol met Anna om. Leg de kaartjes met de gezichten op 
het bord in de derde kolom die jullie bij Anna vinden passen.  
 
D.   Hoe reageren andere kinderen op Anna? Leg de Rode kaartjes op de vierde kolom.  
 
E.   Wat kunnen anderen voor Anna doen zodat zij wat vrolijker wordt? Leg de Groene kaartjes op 
de vijfde kolom. 
 

  

Inlevingsvraag:  Zou je voor een jaar Anna (christelijk) willen zijn?  
 
JA, omdat 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
NEE, omdat 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=I1QIJg9fxEThaM&tbnid=EddtfIWRaLyQhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.voorst.nl/wonen/nieuws/nieuwsbericht/nieuwsitem/per-1-januari-2012-wordt-de-nederlandse-identiteitskaart-voor-jongeren-tot-14-jaar-duurder/&ei=5SAKUou_Geun0wWV04A4&bvm=bv.50500085,d.d2k&psig=AFQjCNFp6n6Dx-hZ4KaEO20OQ6wKZ_Ku9A&ust=1376481715619361
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Wat heb jij hiervan geleerd? 

  

 

1. Deze les heb je het verhaal gehoord van ……………………..? Wat heb je hiervan geleerd? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Welke scheldwoorden ga jij vanaf nu niet meer zeggen?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Bedenk 3 respectregels voor je klas.  

 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 

Leuk dat jij deze les er bij was. En vergeet niet:            

‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf!’  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gu5B1VeZvuyzTM&tbnid=bTDNVYgEyVLgMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://filippenzen1-6.blogspot.com/2013/07/zomerplanning-leeractiviteiten.html&ei=Lz8TUrzyIuLB0gXZ-4HwDg&bvm=bv.50952593,d.d2k&psig=AFQjCNFzWe-mRu3o9eNtmtOlmsVHqEZzIQ&ust=1377079433534336
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xt2xqoKXo0VXpM&tbnid=X9ObOJQ_aBc5wM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_2733244_illustratie-van-kinderen-houden-de-handen-in-de-wereld.html&ei=iEETUqiSCMSZ0QXMuoGYDA&bvm=bv.50952593,d.d2k&psig=AFQjCNFw_7rNxVfTOihJ5PVEcvshAT6bYw&ust=1377080055234610
https://www.google.nl/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.obsdeesdoorn.nl/stisamo_C01/default.asp?comid=30&modid=1434&itemid=0&time=-1&h=0&w=0&sz=1&tbnid=TOpU9yLikjapyM&tbnh=148&tbnw=341&zoom=1&docid=RZrIwL-39NfHOM&hl=nl&ei=vkETUqnnFMqc0AXE2IDYDA&ved=0CAIQsCU
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Wegstreeppuzzel 

 

Zet een streep door de gevonden woorden. De letters die overblijven vormen een zin. 

 

K L A S S E T A A L 

     L A C H E N R  A E 

     A G R O F E O T R U 

     S T O M G T U A D K 

     S R O F I J W A I S 

     E P R A T E N L G N 

     V L O E K S I E T T 

     R E S P E C T D O M 

     O F T E R I N G ! ! 

     P I J N K A N K E R 

 

Woorden 

Klassetaal Netjes 
Klasse  Trouw 
Lachen  Vloek 
Respect  Praten 
Dom  Stom 
Leuk  Taal 
Aardig  Grof 
Tering  Kanker 
Pijn 

 

Schrijf de overgebleven letters op de stippellijn 

G .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  . . 
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JA, ik doe mee! 

Naam: ______________________   Handtekening: ________________ 
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