
Keuze opdrachten - Vorm groepjes van 4 leerlingen.                                                

Kies 1 opdracht uit en werk dit als groepje uit. 

 Je krijgt 15 minuten voor de opdracht 

 Presenteer jullie resultaat aan de klas 

 De klas beoordeeld jullie presentatie aan de hand van de volgende twee 

punten: 

o Creativiteit 

o Inhoud 

1.Opstellen respectregels 

1. Bedenk 5 respectregels waaraan iedere leerling zich in de klas gaat houden. 
2. Stel de regels vanuit een positieve insteek op. (dus niet: in onze klas pesten we 
niet! Maar: in onze klas zijn we aardig voor elkaar) 
3. Jullie groepje presenteert de opgestelde regels en legt uit aan de klas waarom 
deze belangrijk zijn! 
4. In overleg met jullie plaatsen we de respectregels op de website van 
KlasseTaal.  
 
2.Bedenk als groepje 5 slogans waarin de woorden Respect en  KlasseTaal 

voorkomt! 

• Hier al een voorbeeld:   Respect. Laat het horen!  

 

Spelregels:  De slogans hoeven niet te rijmen maar het mag wel. 

1. Schrijf ze duidelijk op een A4 papier. 

2. Presenteer jullie slogans aan de klas 

3. Jullie slogans komen op de website van KlasseTaal te staan. 

Woorden - boek 
 

welke woorden gebruik jij?   

                      

 

Met woorden verander je de wereld 

 

 

 

KlasseTaal 
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Hallo,        

 

Dit boekje gaat over woorden. Elke dag gebruik jij je taal.       

Je taal lijkt op een  ketting. Een ketting bestaat uit schakels.   

Hoe meer schakels, hoe langer de ketting.                     

Hier zie je zo’n schakelketting.  

 

 

 
 
 
Zoals gezegd lijkt je taal op zo’n ketting. Elk woord kun je vergelijken    
met zo’n schakel.  Een zin is een aaneenschakeling van woorden. 
 
Hoe meer letters, hoe langer het woord.                                                      
Hoe meer woorden hoe langer de zin.                                      
 

       

     H                I            
 
 
Woordspel. In elke vraag zitten groene letters. Deze letters vormen een woord.                              
Schrijf na elke vraag de groene letter in de schakel op de laatste bladzijde. Succes! 

Respect als bindmiddel 

Vragen:  

 

 

Wat is sterker en veiliger? Een muur met cement of zonder cement?          

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

 Cement:  

 Zorgt ervoor dat stenen bij elkaar blijven. 

 De muur is stevig, sterk en dus veilig. 

Cement is dus een onmisbaar bindmiddel tussen stenen! 

 

 

Wat is beter en veiliger? Een klas met respect voor elkaar of een klas 

zonder respect voor elkaar? 

Respect: 

 Leerlingen pesten elkaar niet maar helpen elkaar. 

 Leerlingen zijn aardig tegen elkaar en daardoor voelt iedereen 

zich beter en veiliger. 

 

Respect is dus een onmisbaar bindmiddel in een groep mensen! 
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1. Iedere dag heeft één leerling de complimentenbal (in zijn 

tas). Dit is wel geheim! 

2. Deze leerling geeft de hele dag (niet te opvallend) aan 

iedereen complimenten (bijvoorbeeld ‘mooie tekening’ of 

‘leuke kleren’) 

3. Alle andere leerlingen proberen op te letten wie de 

complimentenbal zou kunnen hebben.  

4. Aan het eind van de dag proberen we te raden wie de bal 

heeft.  

5. Daarna gaat de bal weer naar de leraar en geeft hem weer 

aan een andere leerling, zonder dat ze dat zien! 

Verbeter de wereld, begin bij ……………………!! 

 

Hieronder heb je het belangrijkste woord gevonden om goed met elkaar 

om te gaan zodat schelden en pesten stopt en de gezelligheid en 

vriendelijkheid beter wordt.  SUCCES! 

Oplossing  groene letters 

Zet de gevonden groene letters in de schakels. 

1            2              3                 4                5           6           7 

                                                                               ? 
                                            

Hieronder staan alle letters van het alfabet.  26 letters.         
 

 

 

 

 

 

 

Met letters vormen we woorden.  
Met woorden vormen we zinnen. 

 
 

Van letters naar woorden 
 

I              k                          Ik                                 
V                  i                 n               d                  Vind     
J              o                u                                                         Jou   
A                  a                r                d                i                g     Aardig  

 
 
 

Van woorden naar zinnen 
 
 
 

IK  VIND  JOU  AARDIG 
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Laten we eens een voorbeeld bekijken:    
 

Jij hebt vandaag een mooie tekening gemaakt. 

           

Een korte zin.  De tekening is ……………………………? 
 

Word je van deze zin blij of verdrietig of boos?   

Hiervan word je  ……………………………………..! 

                                

Verander de zin eens waardoor iemand boos of verdrietig wordt? 

Jij hebt vandaag een ……………………………. tekening gemaakt. 

Hoeveel woorden heb je in de zin verandert?  --------------------- 

Wat een verschil tussen de twee zinnen hè! 

 Je verandert één woord en de hele zin verandert.  

Maar…jij verandert ook door de keuze van de twee woorden! 

Op naar vraag 4. De laatste vraag! 

4.Aanleren van goede(positieve)  en afleren van lelijke(negatieve) 

woorden!  

Voor we nadenken over vraag 4, gaan we eerst de antwoorden 

van vraag 1 t/m 3 op een rijtje zetten.  

Gevonden antwoorden. 

1. Mooie en vriendelijke woorden. 

2. Van vriendelijke (positieve) woorden word je juist wel vrolijk 

en blij! 

3. Ik kies liever voor vriendelijke woorden omdat het beter is 

voor mezelf en de ander en de sfeer dan beter is. 

4. ?????????????? Op naar antwoord  4. 

 

Aanleren van goede, vriendelijke woorden met behulp van.! 

 

De complimentenbal 

 

 

Hoe werkt het? 
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Een keuze maken.  

We gaan nu voor vraag 3 een antwoord kiezen. 

 

Zet een vinkje          bij de zin die jij het beste vindt. 

 

[   ] Ik kies liever voor vriendelijke woorden omdat het beter is voor 

mezelf en de ander en de sfeer dan beter is. 

 

[   ] Ik kies liever voor scheldwoorden omdat het dan niet gezellig is voor 

de ander en voor mezelf. 

 
We hebben nu een antwoord gevonden op vraag 3.  

 
 

3.Wanneer kies je voor vriendelijke(positieve) woorden en wanneer voor 

scheldwoorden( negatieve)?  r = 1 

 

In deze les gaan we samen nadenken over positieve                              

en over negatieve woorden.                                                     

          

We gaan antwoorden zoeken op vier vragen: 

1. Wat zijn positieve woorden  en wat zijn negatieve woorden? 

2. Wat gebeurt er in jou en de ander als je kiest voor positieve of 

negatieve woorden? 

3. Wanneer kies je voor vriendelijke(positieve) woorden en 

wanneer voor scheldwoorden(negatieve)? 

4. Aanleren van goede(positieve)  en afleren van 

lelijke(negatieve) woorden!  

Samen gaat het ons lukken om hier antwoorden op te vinden! 

Een fijne en leerzame les toegewenst.  Succes! 

 KlasseTaal-Team 
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Vraag 1. Wat zijn positieve woorden  en wat zijn negatieve woorden? 

Op de voorkant van je boekje staat:  

‘Met woorden verander je de wereld’ 

 

Stel je voor dat je de wereld zou kunnen veranderen met een paar 

woorden? Zou dat kunnen?  

Laten we maar klein beginnen.  We gaan de gekleurde zin wat 

veranderen. Gewoon één woord veranderen. 

 

‘Met woorden verander je de ………………..’ 

Kies uit de volgende woorden:  school, klas, buurt, groep. 

 

Opdracht.  Maak de zin hieronder af.                                                              

Kies telkens een ander woord uit het rijtje. 

Lief  Aardig  

Stom  Knap  

Lelijk  Dom  

Stinken  Vriendelijk  

 
 
Ik vind jou ………………………………………!       positief | negatief  
Scheldwoorden 

 

Vriendelijke woorden  | positief      11 

Zet een kruisje in de vakjes waarmee je het eens bent. 

[   ] Ik ben vriendelijk als anderen ook vriendelijk zijn. 

[   ] Ik ben vriendelijk als anderen juist onvriendelijk zijn. 

[   ] Ik ben vriendelijk als ik mijn zin wil hebben. 

[   ] Ik ben vriendelijk omdat dat beter is. 

[   ] Ik ben vriendelijk omdat ik me dan beter voel. 

[   ] Ik ben vriendelijk omdat de sfeer dan beter is. 

[   ] Ik ben vriendelijk omdat ik anders straf krijg. 

Wat voelt beter? 

Zet een kruisje in het vakje waarmee je het eens bent. 

[   ] Ik voel me goed als ik iemand heb uitgescholden. 

[   ] Ik voel me vervelend en schuldig als ik iemand heb 

uitgescholden. 

[   ] Ik voel me stoer als ik iemand heb uitgescholden. 

[   ] ik voel niets als ik iemand heb uitgescholden. 

[   ] Ik voel me beter als ik niet scheld. 

[   ] Ik voel me rustiger als ik niet scheld. 
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Op naar vraag 3.  

3.Wanneer kies je voor vriendelijke(positieve) woorden en wanneer voor 

scheldwoorden( negatieve)? 

Scheldwoorden  | negatief 

Zet een kruisje in de vakjes waarmee je het eens bent. 

[   ] Ik scheld als er iets niet lukt zoals ik wil. 

[   ] Ik scheld alleen als iemand mij uitscheldt. 

[   ] Ik scheld als iemand mij pest. 

[   ] Ik scheld elke dag. 

[   ] Ik scheld gewoon omdat ik dat leuk vind. 

[   ] Ik scheld omdat anderen dat ook doen. 

[   ] Ik scheld omdat ik dat stoer vind. 

[   ] Ik scheld omdat ik dat van anderen leer. 

[   ] Ik scheld als ik mijn zin niet krijg. 

[   ] Ik scheld als ik geen aandacht krijg. 

[   ] Ik scheld om erbij te horen. 

[   ] Ik scheld heel weinig. 

 
 

Zijn scheldwoorden positieve of negatieve woorden? 
 

Schrijf hieronder de scheldwoorden die je op deze school het meeste 
hoort! 

 
1. --------------------------------------- 
2. --------------------------------------- 
3. --------------------------------------- 
4. --------------------------------------- 
5. --------------------------------------- 
6. --------------------------------------- 
7. --------------------------------------- 

 
 Mooie | vriendelijke woorden 

Schrijf hieronder positieve woorden waar je blij van wordt! 
 

1. -------------------------------------- 
2. -------------------------------------- 
3. -------------------------------------- 
4. -------------------------------------- 
5. -------------------------------------- 
6. -------------------------------------- 
7. -------------------------------------- 

 
Welke woorden vind je fijner als je mag kiezen? Scheldwoorden 
of mooie | vriendelijke woorden? 
Ik kies voor: ………………………………………………………………………… 

 
We hebben nu een antwoord gevonden op vraag 1. 

 

1.Wat zijn positieve woorden  en wat zijn negatieve woorden?                     

P = 4      e = 2 
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Op naar vraag 2.  

1. Wat gebeurt er in jou en de ander als je kiest voor positieve of 

negatieve woorden? 

Maak de volgende zin eens af:  
 
Ik word boos als iemand ……………………………… tegen mij zegt! 
 
 

 Waarom word je dan boos? 
 

 Ga je dan terug schelden of slaan? 
 

 Wat gebeurt er dan in degene die jij weer uitscheld of slaat? 

                                                                            
 

 Is boosheid een positief of negatief gevoel? 
 
Noem positieve gevoelens. 

1. ------------------------------------------- 

2. ------------------------------------------- 

3. ------------------------------------------- 

4. ------------------------------------------- 

Noem negatieve gevoelens. 
1. ------------------------------------------- 
2. ------------------------------------------- 
3. ------------------------------------------- 
4. ------------------------------------------- 

 

A. Van scheldwoorden (negatief) word je dus niet vrolijk en blij! 
 
 
 
 

B. Van vriendelijke (positieve) woorden word je juist wel vrolijk 
en blij! 

 
Maak de zin af: 

 

Door elkaar uit te schelden krijg je alleen maar..? 
 

1 ------------------------    2 ----------------------- 3 ------------------------ 
 

Maak de zinnen af: 
 

Het is op school en op het plein en op straat gezelliger  als we 
elkaar ………………………………………………………………………….? 

 
Er is op school en op het plein en op straat minder ruzie als we 
elkaar ………………………………………………………………………….? 

 
Als we elkaar niet uitschelden dan doen we elkaar minder 
…………………………………………………………………………………………..? 

 
Als je elke dag mag kiezen tussen zin A of zin B.  
Wat kies je dan? 

 
We hebben nu een antwoord gevonden op vraag 2.  

 

2.Wat gebeurt er in jou en de ander als je kiest voor positieve of 

negatieve woorden?   e = 5     t = 7     s = 3 
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