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Instructie voor de docent 

                                                                                                      Het potlood 

Beste docent,                                                                             Klik hier 

 

De aangeboden lessen zijn op de volgende manieren te gebruiken: 

1. Klassikaal 

a. Na het bekijken van de verschillende video’s, is het zinvol om de inhoud te 

bespreken.  

b. Bespreek ook de aantekeningen die ze bij het kijken hebben gemaakt. 

c. Daarna kunnen de leerlingen individueel of in groepjes de vragen, stellingen en 

opdrachten maken. 

2. Groepsverband 

a. U kunt de leerlingen in groepen van 3 á 4 aan het werk zetten. Ze kunnen dan zelf de 

video’s aanklikken op de website https://www.klassetaal.nl/wat-doen-

wij/voortgezet-onderwijs/informatie-voor-leerlingen-vo 

b. Geef de leerlingen wel de opdracht om tijdens het kijken van de video’s 

aantekeningen te maken.  

3. Individueel 

a. U kunt de leerlingen ook zelfstandig aan het werk zetten. Ze kunnen dan zelf de 

video’s aanklikken op de website https://www.klassetaal.nl/wat-doen-

wij/voortgezet-onderwijs/informatie-voor-leerlingen-vo 

b. Geef de leerlingen wel de opdracht om tijdens het kijken van de video’s 

aantekeningen te maken. 

 

 

Bespreking stellingen, vragen en opdrachten 

De antwoorden op de verschillende werkvormen bestaan hoofdzakelijk uit de eigen mening van de 

leerling. Daarom hebben we geen leeswijzer voor de ‘juiste’ antwoorden toegevoegd. Het is wel 

belangrijk dat de antwoorden met elkaar worden vergeleken en dat leerlingen worden gestimuleerd 

om op elkaars meningen te reageren en dat ze vervolgens weer reflecteren op hun eigen 

antwoorden. Dit werkt heel persoonsvormend en meningsvormend. 

Veel lesplezier toegewenst! 

Team van KlasseTaal  

 

 

AANDACHTSPUNT voor de docent:   Zie ook de instructie voor de leerling 

https://beam.eo.nl/artikel/2016/09/de-gelijkenis-van-het-potlood
https://www.klassetaal.nl/wat-doen-wij/voortgezet-onderwijs/informatie-voor-leerlingen-vo
https://www.klassetaal.nl/wat-doen-wij/voortgezet-onderwijs/informatie-voor-leerlingen-vo
https://www.klassetaal.nl/wat-doen-wij/voortgezet-onderwijs/informatie-voor-leerlingen-vo
https://www.klassetaal.nl/wat-doen-wij/voortgezet-onderwijs/informatie-voor-leerlingen-vo
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Instructie voor de leerling 

  

Beste leerling,                                                                                                        The power of words. Klik hier. 

 

Je gaat 3 lessen over Taal en Respect volgen. Tijdens elke les krijgen jullie een korte uitleg/instructie 

van een online gastdocent van KlasseTaal. 

In de lesbrief wordt met dit icoon                        aangegeven wanneer je een instructiefilmpje/tekst 

kunt starten voor uitleg en informatie.  

Achter elke icoon staat een nummer                      -1.  Dit nummer vind je terug op de website van 

KlasseTaal. Zo klik je op het juiste filmpje en tekst.  

De instructiefilmpjes kunnen jullie vinden op:  https://www.klassetaal.nl/wat-doen-wij/voortgezet-

onderwijs/informatie-voor-leerlingen-vo daarna klik je op dit icoon.  

Alles nog even op een rijtje: 

 

                    = instructiefilm online docent KlasseTaal  

  

               = instructiefilm onderdeel 

 

 

Veel leerplezier toegewenst! 

 

Team van KlasseTaal 

 

                                        Klik hier om het boeiende verhaal  
                                                                                van het potlood te lezen. 
                                                                                

https://www.youtube.com/watch?v=Hzgzim5m7oU
https://beam.eo.nl/artikel/2016/09/de-gelijkenis-van-het-potlood
https://www.klassetaal.nl/wat-doen-wij/voortgezet-onderwijs/informatie-voor-leerlingen-vo
https://www.klassetaal.nl/wat-doen-wij/voortgezet-onderwijs/informatie-voor-leerlingen-vo
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LES 1.            
 

 

1.1.Communicatie. Soorten taalgebruik 

1.2.5 G’s.  Invoelen. 

1.3.Vrijheid van meningsuiting en verantwoordelijkheid 

1.4.respect, ontzag en eerbied 
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Thema van de online gastlessen:  “De kracht van woorden!”  3 x 50 min. 

3 lessen over taalgebruik en respect. 

Wat heb je aan deze lessen?  

In deze 3 lessen leer je welke soorten taalgebruik er zijn. Ook leer je wat taal en woorden met 

anderen en met jezelf doen. Dat is handig en zinvol omdat je zo weet wat de kracht van jouw 

woorden uitwerken. 

Na deze lessen kun je: 

1. Begrijpen wat de kracht, invloed en effectiviteit van positieve en negatieve woorden is. 

2. Beter begrijpen waarom mensen gekwetst zijn door bepaalde woorden. 

3. Hierdoor ben je meer instaat om rekening met elkaar te houden. 

4. Je leert om zelf een actieve bijdrage te leveren aan een vriendelijke en respectvolle omgeving 

en sfeer. 

 

Blok Onderwerp Werkvorm  

1.  
 
 
Les 1. 

 
1.1.Communicatie. Soorten taalgebruik 
1.2.5 G’s.  Invoelen. 
1.3.Vrijheid van meningsuiting en verantwoordelijkheid 
1.4.respect, ontzag en eerbied 
 

 
Informatie 
Opdracht 
Discussie  
Stelling 
Video 
 

2. 
 
 
Les 2. 

 
2.1.Groepsdruk en conditioneren 
 
2.2.Domino effect 
2.3.Alles wat je aandacht geeft groeit. Groeieffect. 
 

 
Informatie 
Opdracht 
Discussie  
Stelling 
Video 
 

3. 
 
Les 3. 

 
3.1.Etiketten plakken 
3.2.Kwetsbare gebieden 
3.3.Kracht en invloed van positieve taal en woorden 
3.4.Bommengooier en bloemenstrooier? 
 

 
Informatie 
Opdracht 
Discussie  
Stelling 
Video 
 

 

                   -1    Uitwerking:  Les 1. 

 

# Welkom bij de online gastlessen van KlasseTaal over “De kracht van woorden” 

# Introductie en uitleg van het thema.  Kennis | Kunde | Karakter 

 

file:///E:/ONLINE-LESSEN-2020-2021/UITLEG-TEKSTEN/Teksten%20bij%20de%2015%20instructievide1-INSTRUCTIE-1.pdf


6 
 

1.1.Wat is communicatie?  

Bekijk de video. Noteer tijdens het kijken de woorden die genoemd worden. Bespreek na de video 

de belangrijkste woorden klassikaal. 

 

               

Informatieblok. Wat is een argument?  Uitleg online gastdocent van KlasseTaal                       -2 

 

 

Informatieblok 2.   

Stelling  |  Individueel en Klassikaal bespreken 

Schrijf op wat je van deze stelling vindt. Waarom ben je het hiermee eens? Waarom ben je het hier 

niet mee eens? Gebruik bij je antwoord argumenten. (zie uitleg over argumenteren) 

Stelling . 

Het is onmogelijk om niet te communiceren!  

[   ]  Mee eens, want: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 [   ] Niet mee eens, want: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

file:///E:/ONLINE-LESSEN-2020-2021/UITLEG-TEKSTEN/Teksten%20bij%20de%2015%20instructievideo-INSTRUCTIE-2.pdf
https://schooltv.nl/video/communicatie-wat-is-communicatie/
file:///E:/ONLINE-LESSEN-2020-2021/ARGUMENTATIE%20SCHEMA.pdf
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1.2. 4 G’s. Invoelen.                         -3 

Informatieblok. Wat bedoelen we met 5 G’s en invoelen? Uitleg online gastdocent van KlasseTaal. 

1. Gebeurtenis 

2. Gedachten 

3. Gevoel 

4. Gedrag 

5. Gewoonte/Gevolgen                        -4 

Informatie: Inlevingsvermogen. (invoelen of empathie) Uitleg online gastdocent van KlasseTaal. 

Met inlevingsvermogen (sensitiviteit) wordt bedoeld: de mate waarin je rekening houdt met de 

gevoelens en behoeften van anderen en ook de eigen invloed hierop. Inlevingsvermogen is gedrag 

dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens van anderen. 

 

Opdracht: lees het verhaal van Johan               

Johan 
Johan wordt elke dag door een aantal leerlingen binnen en buiten zijn klas uitgescholden omdat hij 
in zijn gezicht een grote wijnvlek heeft. Hier is hij mee geboren. Johan geeft aan zijn mentor en de 
pesters aan dat hij dat niet leuk vindt. Sommige leerlingen zeggen dat het maar een grapje is, en 
hij dat niet zo serieus moet opvatten. Maar Johan vindt het helemaal niet grappig. 
 

 

Wat doen die scheldpartijen met Johan denk jij?  Probeer je eens in Johan te verplaatsen? Gebruik bij 

je antwoorden de 5 G’s. Probeer even in zijn ‘schoenen’ te staan. 

1. Gebeurtenis: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Gedachten: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Gevoel: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Gedrag: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Gewoonte: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

file:///E:/ONLINE-LESSEN-2020-2021/UITLEG-TEKSTEN/Teksten%20bij%20de%2015%20instructievideo-INSTRUCTIE-3.pdf
file:///E:/ONLINE-LESSEN-2020-2021/UITLEG-TEKSTEN/Teksten%20bij%20de%2015%20instructievideo-INSTRUCTIE-4.pdf
file:///E:/ONLINE-LESSEN-2020-2021/Het%205G%20schema%20in%20de%20praktijk.pdf
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1.3. Vrijheid van meningsuiting en verantwoordelijkheid                   -5 

 

Informatieblok.  Vrijheid van meningsuiting. Uitleg online gastdocent van KlasseTaal.  

Stelling  |  Individueel en Klassikaal bespreken 

Schrijf op wat je van deze stelling  vindt. Waarom ben je het hiermee eens? Waarom ben je het hier 

niet mee eens? Gebruik bij je antwoord argumenten. (zie uitleg blz.6) 

 

Stelling. 

Je mag alles zeggen wat je denkt!  

[   ]  Mee eens, want: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 [   ] Niet mee eens, want: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Kijk naar de video: Wat is vrijheid van meningsuiting. Noteer tijdens het kijken de belangrijkste 

dingen die genoemd worden. Bespreek na de video deze dingen klassikaal. 

 

 

Vraag: na het bespreken van de stelling en het zien van de video betekent vrijheid van 

meningsuiting: 

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

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

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

Informatie: Verantwoordelijkheid. 

Kijk naar de video: Wat is verantwoordelijkheid?  Noteer tijdens het kijken de belangrijkste dingen 

die genoemd worden. Bespreek na de video deze dingen klassikaal. 

 

 

Informatieblok.  Verantwoordelijkheid  Uitleg online gastdocent van KlasseTaal.                      -6 

 

 

file:///E:/ONLINE-LESSEN-2020-2021/UITLEG-TEKSTEN/Teksten%20bij%20de%2015%20instructievideo-INSTRUCTIE-6.pdf
https://schooltv.nl/video/clipphanger-wat-is-vrijheid-van-meningsuiting/#q=vrijheid%20van%20meningsuiting
https://schooltv.nl/video/wat-betekent-verantwoordelijk-als-jij-moet-zorgen-dat-het-goed-gaat/#q=wat%20is%20verantwoordelijkheid
file:///E:/ONLINE-LESSEN-2020-2021/UITLEG-TEKSTEN/Teksten%20bij%20de%2015%20instructievideo-INSTRUCTIE-5.pdf
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1.4.Respect, ontzag en eerbied 

Informatieblok.  Respect, ontzag en eerbied. Uitleg online gastdocent van KlasseTaal.                     -7  

 

Respect 

Respect betekent aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor iemand vanwege zijn kwaliteiten, 

prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk omzien naar, en vandaar rekening 

houden met. Wikipedia 

Ontzag 

Ontzag hebben = bewonderen, aanbidden, dwepen met, hoogschatten, opkijken naar, opkijken 

tegen, opzien naar, respecteren, verafgoden, vereren, vergoddelijken, waarderen, weglopen met. 

Eerbied 

Als je het woord eerbied omdraai, dan bied je iemand eer aan. Eer aan bieden. Dat kun je voor 
allerlei personen hebben. Je ouders, je opa en oma, God waarin je gelooft, een voetbalteam een 
band, politici, oorlogsveteranen enzovoort. 
 

               Klik op het plaatje. 

Christelijke band SELA | Solo: Kinga Bán. 

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.                  Eerbied 

Vragen: 

1. Voor wie of wat heb jij veel respect? ---------------------------------------------------------------------------

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

a. Waarom eigenlijk? ---------------------------------------------------------------------------------------

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

b. Hoe laat je dat merken? --------------------------------------------------------------------------------

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

2. Voor wie of wat heb jij veel ontzag? ---------------------------------------------------------------------------

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

a. Waarom eigenlijk?----------------------------------------------------------------------------------------

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

b. Hoe laat je dat merken?---------------------------------------------------------------------------------

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

3. Voor wie of wat heb jij veel eerbied? --------------------------------------------------------------------------

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

a. Waarom eigenlijk?----------------------------------------------------------------------------------------

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

b. Hoe laat je dat merken?---------------------------------------------------------------------------------

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

 

In les 2 gaan we de opgedane kennis en vaardigheden verder verdiepen en verbreden en nog 

concreter toepassen op taalgebruik. Tot de volgende les! 

file:///E:/ONLINE-LESSEN-2020-2021/UITLEG-TEKSTEN/Teksten%20bij%20de%2015%20instructievideo-INSTRUCTIE-7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_s0ETsS7tSg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Respect
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LES 2. 

 
 

2.1.Groepsdruk en conditioneren 

2.2.Domino effect 

2.3.Alles wat je aandacht geeft groeit. Groeieffect. 
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Les 2:  Uitwerking                           -8 

# Welkom en introductie bij de online gastlessen van KlasseTaal over “De kracht van woorden” 

2.1.Groepsdruk en conditioneren 

Kijk naar de video’s: Conditioneren. Bespreek klassikaal wat je hebt gezien en gehoord. 

 

 

Informatieblok.  Wat is groepsdruk en conditioneren. Uitleg online gastdocent van KlasseTaal. 

                                                                                                                                                               -9 

 

Leesopdracht: wat groepsdruk is. Bron: mindmasters.nl  

Je gaat ineens veel harder je best doen op school, hippere kleren dragen, roken, stelen of samen iets vernielen. 
Alleen omdat je vrienden dat doen. Als je bij een groepje hoort, gedraag je je vaak zoals de rest. Soms is dat 
goed. Maar soms past dat gedrag eigenlijk niet bij je of ben je het er diep van binnen niet mee eens. Toch doe 
je het. Omdat je bang bent dat je er anders uit ligt. Dat heet groepsdruk. 
 
Prettig? 
Bijna iedereen wil wel bij een groep horen en wil zich aanpassen aan de regels en gebruiken die binnen zo’n 
groep gelden. Dat wordt ook wel een beetje van je verwacht. Of die groep zich daar nu bewust van is of niet. 
Op zich is er niets mis met groepsdruk zolang die niet ingaat tegen wat jij prettig vindt. 
 
Positieve groepsdruk 
Stel dat je omgaat met vrienden die het belangrijk vinden om goede cijfers te halen. Misschien kan dat jou niet 
zoveel schelen, maar door je vrienden ga jij misschien ook harder je best doen op school. Het kan ook dat jij 
helemaal niet van sporten houdt, maar omdat je vrienden altijd leuke verhalen vertellen over voetbal of 
streetdance, ga je meedoen. Dit is groepsdruk waar je zelf ook beter van kunt worden (behalve natuurlijk als je 
niet van sporten houdt). 
 
Negatieve groepsdruk 
Negatieve groepsdruk kan zijn dat je dingen doet die je eigenlijk niet wilt. Je vindt roken bijvoorbeeld heel erg 
vies, maar je doet het toch omdat je vrienden het doen. Of je gaat make-up of sigaretten stelen omdat jouw 
groepje dat stoer vindt. Je hoort er pas echt bij als jij dit ook doet. Dit zijn voorbeelden van ongezonde 
groepsdruk en dat kan vervelende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als je betrapt wordt op diefstal of als je 
ouders er achter komen dat je stiekem rookt. Maar het heeft ook gevolgen voor wie je bent of wilt zijn. Als je 
niet zegt of doet wat je zelf vindt, ben je jezelf niet. Soms blijf je tegen je zin in met die mensen omgaan. Want 
uit een groep stappen, kan best eng zijn. Hoe zullen de anderen reageren en waar hoor je dan bij? 
 

Groepsopdracht: maak groepjes van 4. Bespreek je antwoord met je groep. 
Wat zou je allemaal kunnen doen om verkeerde groepsdruk te voorkomen en als je iets in een groep 

niet bevalt en wilt doen? 

1: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bespreek nu jullie antwoorden met de hele klas. Elk groepje leest de antwoorden voor. 

Opdracht: Stel als klas een aantal leerpunten op om negatieve groepsdruk te voorkomen. 

file:///E:/ONLINE-LESSEN-2020-2021/UITLEG-TEKSTEN/Teksten%20bij%20de%2015%20instructievideo-INSTRUCTIE-8.pdf
file:///E:/ONLINE-LESSEN-2020-2021/UITLEG-TEKSTEN/Teksten%20bij%20de%2015%20instructievideo-INSTRUCTIE-9.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cBdEEzZvOYk
https://www.youtube.com/watch?v=N978Lf8rYcs
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2.2.Domino effect en  2.3.Alles wat je aandacht geeft groeit. Groeieffect. 

Kijk naar de beide video’s: domino-effect. Bespreek klassikaal wat je hebt gezien en gehoord. 

 

               a                       b                                                                                                                                -10 

Informatieblok.  Wat is het domino- en groei effect. Uitleg online gastdocent van KlasseTaal. 

We hebben zojuist nagedacht over positieve en negatieve groepsdruk. De kennis die we daarbij 

hebben opgedaan, kunnen we ook gebruiken bij ons onderdeel: domino-effect. Dit gaan jullie in 

groepjes van 4 leerlingen toepassen op 2 situaties in jullie eigen klas. 

 

 

MEESTERPROOF:   lees de 2 voorbeelden in de kaders hieronder 

Informatieblok.  Meesterproof. Uitleg online gastdocent van KlasseTaal.                          -11 

Jullie gaan nu alle opgedane kennis en vaardigheden toepassen in een uitdagende opdracht. 

Groepsopdracht: maak groepjes van 4 

Opdracht. Beschrijf de Negatieve invloeden van de beide voorbeelden. Gebruik daarbij het domino-

effect de groepsdruk, de 4 G’s en jullie verantwoordelijkheid bij opdracht 1: taal en opdracht 2: 

gedrag. Maar beschrijf ook hoe jullie dit positief kunnen veranderen? 

 

Taalgebruik. ( schelden met kanker) 

1.Negatieve taal/woorden. (vloeken, schelden, discrimineren, racisme, pesten) 

Betrek in jullie voorbeeld het domino-effect, groepsdruk, 4 G’s en verantwoordelijkheid. 

Taalgebruik: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

file:///E:/ONLINE-LESSEN-2020-2021/UITLEG-TEKSTEN/Teksten%20bij%20de%2015%20instructievideo-INSTRUCTIE-10.pdf
file:///E:/ONLINE-LESSEN-2020-2021/UITLEG-TEKSTEN/Teksten%20bij%20de%2015%20instructievideo-INSTRUCTIE-11.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=i2oO8ca-_tQ
https://www.youtube.com/watch?v=47HM_5LnXOk
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Gedrag. (pesten) 

2.Negatief gedrag. (pesten, vernielen, bekladden, slaan en schoppen) 

Betrek in jullie voorbeeld het domino-effect, groepsdruk, 4 G’s en verantwoordelijkheid. 

Gedrag: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

 

Negatief taalgebruik 

 

Grof taalgebruik. 
Een aantal leerlingen heeft er een gewoonte van gemaakt om in de pauzes en tijdens de 
leswisselingen regelmatig te schelden met het woord ‘kanker’. Steeds meer leerlingen uit de klas 
nemen dit over. Maar er zijn een aantal leerlingen die zich hieraan ergeren en irriteren. Ook raakt 
het een meisje uit de klas omdat haar moeder nu kanker heeft. Enkele leerlingen weten van haar 
thuissituatie af. Sommige leerlingen schelden nu ook met kanker maar vinden het toch eigenlijk 
niet leuk, maar willen dit niet toegeven en er openlijk voor uitkomen. Dus doen ze maar mee. Over 
groepsdruk gesproken! Hierdoor ontstaan er irritaties in de klas, verwijdering en ruzies. Wat nu? 
 

 

 

Negatief gedrag 

 

Pesten van een leerling 
Een aantal leerlingen pesten een jongen in de klas die heel goed kan leren en heel serieus is. Vanaf 
de eerste week viel hij door zijn gedrag en praten al direct op. Voor de meeste leerlingen in de klas 
is dat geen aanleiding om raar tegen hem te doen. Enkele leerlingen wel en schelden hem uit voor 
homo. Ook beginnen ze hem op de gang te duwen en te slaan. Ook besluiten ze op een dag de 
banden van zijn fiets leeg te laten lopen en op zijn zadel te spugen. Het valt enkele leerlingen op 
dat de groep pesters steeds groter wordt. De leerling gaat zich steeds meer afzonderen en wordt 
steeds stiller. Ook is hij regelmatig ziek thuis. Leerlingen durven hier eigenlijk niets aan te doen 
omdat ze bang zijn dat ze dan zelf gepest worden. Wat nu? 
 

 

In les 3 gaan we de opgedane kennis en vaardigheden nog verder verdiepen en verbreden en nog 

concreter toepassen op taalgebruik. Tot de volgende en laatste les! 
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LES 3. 
 

 

 

3.1.Etiketten plakken 

3.2.Kwetsbare gebieden 

3.3.Kracht en invloed van positieve taal en woorden 

3.4.Bommengooier en bloemenstrooier? 
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Les 3:  Uitwerking                         -12 

 

# Welkom en introductie bij de online gastlessen van KlasseTaal over “De kracht van woorden” 

 

 

3.1.Etiketten plakken 

 

Kijk naar de video: etiketten plakken en vooroordelen. Bespreek klassikaal wat je hebt gezien en 

gehoord. 

  

 

Vraag: Wat zijn de positieve en negatieve effecten van het 

plakken van etiketten op mensen?  

Positief----------------------------------------------------------------------

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

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

Negatief---------------------------------------------------------------------

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

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

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

                       

 

 

 

 

file:///E:/ONLINE-LESSEN-2020-2021/UITLEG-TEKSTEN/Teksten%20bij%20de%2015%20instructievideo-INSTRUCTIE-12.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-ZUx_NW3dRg
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Vraag: Bedenk etiketten (woorden) die negatief kunnen overkomen en etiketten (woorden) die 

positief kunnen overkomen. Schrijf je woorden in de gele memo’s. 

Positieve woorden 

                                       

Negatieve woorden 

                                          

 

Vraag: Waarom vind je de woorden die je hebt opgeschreven positief of negatief?  

Pos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neg.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.2.Kwetsbare gebieden                                                                                              -13 

Informatieblok.  Wat zijn kwetsbare gebieden?  Uitleg online gastdocent van KlasseTaal.  

Onze scheld- en vloekwoorden zijn bijna allemaal te linken aan een gebied. Een kwetsbaar en 

gevoelig gebied. Het scheldwoord homo is te linken aan het gebied seksuele geaardheid. De vloek 

gvd is te linken aan het gebied geloof. Het scheldwoord kanker is te linken aan het gebied ziekten. Zo 

zien we dat grof taalgebruik altijd een gebied raakt dat voor mensen persoonlijke betekenis kan 

hebben en herinneringen oproept. Hieronder zetten 8 gebieden waaraan scheld- en vloekwoorden 

zijn gelinkt. 

8 kwetsbare gebieden 

1. Geloof                                                        1 

2. Ziekten                                                            2 

3. Handicaps                                                           3 

4. Afkomst                                                                     4 

5. Huidskleur                                                                      5 

6. Familie                                                                                 6 

7. Seksuele geaardheid                                                              7 

8. Uiterlijk                                                                                           8 

 

 

file:///E:/ONLINE-LESSEN-2020-2021/UITLEG-TEKSTEN/Teksten%20bij%20de%2015%20instructievideo-INSTRUCTIE-13.pdf
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Kijk naar de video’s: kwetsbare gebieden. Bespreek klassikaal wat je hebt gezien en gehoord. 

   

              a                          b                        c 

Vraag: wat vind jij het meest kwetsbare gebied? Zet een kruis in het vakje.  (blz.16) Waarom vind je 

dat gebied het ergste? 

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

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

Vraag: welke scheldwoorden horen bij jouw gekozen gebied? Schrijf op het bord het gebied en in de 

witte vakken de scheldwoorden die erbij horen. 

 

3.3.Kracht en invloed van positieve taal en woorden 

 

Informatieblok.  Wat zijn spiegelneuronen?  Uitleg online gastdocent van KlasseTaal.                     -14  

Spiegelneuronen zijn hersencellen die nadoen wat je een ander ziet doen. Bijvoorbeeld een ander 

geeuwt en jij ziet het. In je hoofd worden dan de hersencellen actief die de hersencellen van de 

gaper nadoen. Dat is bijvoorbeeld ook met lachen. 

Klik op het plaatje met het aapje voor uitleg over spiegelneuronen 

               

file:///E:/ONLINE-LESSEN-2020-2021/UITLEG-TEKSTEN/Teksten%20bij%20de%2015%20instructievideo-INSTRUCTIE-14.pdf
https://schooltv.nl/video/vloeken-en-schelden-het-hoort-niet-maar-soms-doen-we-het-toch/#q=schelden
https://www.youtube.com/watch?v=rzFHmcVVAvo
https://www.youtube.com/watch?v=I3ChtRrEfOg
https://www.youtube.com/watch?v=HZ0nBFHwWNQ
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Kijk naar de video: spiegelneuronen. Bespreek klassikaal wat je hebt gezien en gehoord. 

 

               a                           b 

Welk compliment vind jij het leukst? ------------------------------------------------------------------ 

 

Waarom vind je die het leukst? -------------------------------------------------------------------------------------------

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

             

               

 

3.4.Bommengooier en bloemenstrooier? 

Kijk naar de video: Wat vinden jullie goed aan elkaar? 

 

 

Opdracht:  doe hetzelfde in de klas. Wat vinden jullie leuk aan elkaar? De eerste leerling rechts 

vooraan begint en je vertelt wat je goed vindt aan degene die naast je zit. Dan de tweede leerling aan 

de derde enzovoorts. Het hele rijtje rond! 

Vraag na deze opdracht. Wat doet dit met de sfeer in de klas? ---------------------------------------------------

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

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

   Maak elke dag een moment voor een compliment! 

 

 Goed  

gedaan  

 Ik hou 

van jou 

Mooie    

kleren 

Fijn dat     

jij er 

bent 

https://www.youtube.com/watch?v=7abVbgrHdWY
https://www.youtube.com/watch?v=awaA_-W3Mb0
https://www.youtube.com/watch?v=neVYdxEyVgo
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                   -15 

 

Vraag om mee naar huis te nemen en om over na te denken! 

En…..om een keuze te maken! 

 

Wil jij een bommengooier of 

een bloemenstrooier zijn? 
 

We hopen dat je veel van deze lessen hebt geleerd. We dagen je uit om ze ook in de praktijk te 

brengen. Ontdek en ervaar de kracht en invloed van positieve taal. Laten we samen werken aan 

een veilige leer- werk- en leefomgeving! 

     Klik hier voor meer informatie 

 

  

   

 Team van KlasseTaal 

https://www.klassetaal.nl/wat-doen-wij/voortgezet-onderwijs/informatie-voor-leerlingen-vo
file:///E:/ONLINE-LESSEN-2020-2021/UITLEG-TEKSTEN/Teksten%20bij%20de%2015%20instructievideo-INSTRUCTIE-15.pdf

