
2. THUISWERKOPDRACHT  |  TAAL&RESPECT   

Respect kleurt je omgeving 

Beste student, 

We leven momenteel in een spannende tijd. Het Corona virus houdt ons land en de rest van de wereld flink 

bezig. Om verdere besmetting te voorkomen, heeft de Overheid besloten om alle scholen tot 1 juni te sluiten. 

Geen colleges, geen fysieke docenten voor de groep. Alles is anders. Werkwoord is nu: INPROVISEREN. 

______________________________ 

Wij van KlasseTaal zijn ook thuis aan het werk. Normaal gesproken geven wij als 

onderwijsorganisatie door het hele land gastlessen over Taal en Respect. Omdat dit nu niet mogelijk 

is, hebben wij voor jullie docenten en natuurlijk voor jullie een thuiswerkopdracht gemaakt. Goed om 

naast alle andere taken die je ontvangt, ook eventjes na te denken over ‘Taal & Respect’.  Veel 

succes met je thuiswerk en we hopen dat jullie gezond blijven en binnenkort met ons het gewone 

leven weer kunnen oppakken. 

Namens KlasseTaal. 

______________________________ 

 

DUIDELIJK, RESPECTVOL, VRIENDELIJK, KRACHTIG, POSITIEF COMMUNISEREN 

 

Vraag 1. 

Kan een ramp of crisis mensen 

veranderen? Meer solidair maken? 

Meer verantwoordelijkheidsbesef 

leren? Vriendelijker en respectvoller 

maken? Meer lotsverbondenheid 

aankweken. Kortom: de samenleving 

meer collectief vormen met deugden 

als:  

 Voorzichtigheid 

 Rechtvaardigheid 

 Zelfbeheersing 

 Moed 

Lees bijlage 1. Deugden. 

 

Deze vraag houdt wetenschappers momenteel behoorlijk bezig. Tijdens een ramp zie je twee 

bewegingen ontstaan. Het beste en het slechtste komt in mensen naar boven. We zien tijdens een 

crisis ook altijd twee reacties ontstaan: gehoorzaamheid en regels aan je laars lappen. Solidariteit 

wordt opeens op allerlei manieren zichtbaar. Creatieve initiatieven zorgt voor verbinding en 



verbroedering. Positieve woorden worden royaler uitgedeeld. Er wordt voor mensen in een 

zorgberoep geapplaudisseerd. Er wordt muziek gemaakt. Eten uitgedeeld. Allerlei Challenge 

oproepen worden op internet gelanceerd. Kortom: er wordt op heel veel manieren op een POSITIEVE 

wijze gecommuniceerd. Maar ook moeten boetes worden uitgedeeld omdat personen en groepen 

dwarsliggen. De maatregelen in de wind slaan. Tegen dit wangedrag wordt stevig opgetreden. 

Politieoptreden. Stranden en parkeerplaatsen sluiten. Controles uitoefenen. 

 

 Welke positieve/leerzame lessen zouden we volgens jou moeten meenemen en extra 

onder de aandacht moeten brengen als straks de coronacrisis voorbij is? 

 Hoe kunnen we na deze crisis deze leerpunten en ervaringen het beste naar de 

samenlevingen communiceren, zodat ze blijvende impact hebben? 

 Welk positief initiatief/welke woorden/zin heeft in deze coronacrisis op jou de meeste 

indruk gemaakt? En waarom? 

Opdracht A. 

“Gebruik je verstand, houd afstand. Doe het voor jezelf, doe het voor een ander.” 

Bekijk de stevige maatregelen van Fred Grapperhaus tijdens een persconferentie.   

https://www.ad.nl/politiek/kabinet-alle-samenkomsten-tot-1-juni-verboden-boetes-op-overtreden-

regels~aef2c7bae/ 

Lees het bericht hieronder.  

“Ik ben jong, ik krijg het coronavirus niet. 

Alleen oudere mensen overlijden eraan”, was 

de reactie van de jongeren. De politie heeft 

alle jongeren een boete van 400 euro 

gegeven. We komen nog een keer terug bij 

de kwestie van vraag 1. 

Vraag 2. 

1. Helpt deze boete om jongeren 

bewust te maken van hun gedrag? 

Waarom wel/niet? 

2. Is het niet beter om op een 

vriendelijke toon en op een 

respectvolle manier de dialoog met 

deze jongeren aan te gaan? 

3. Welke aanpak vindt jij beter in deze situaties? Verklaar je antwoord met zeker 3 

argumenten! 

 

https://www.ad.nl/politiek/kabinet-alle-samenkomsten-tot-1-juni-verboden-boetes-op-overtreden-regels~aef2c7bae/
https://www.ad.nl/politiek/kabinet-alle-samenkomsten-tot-1-juni-verboden-boetes-op-overtreden-regels~aef2c7bae/


Opdracht B. 

Enkele reacties uit dit artikeltje: 

 Met de #Daslief wil Sire het saamhorigheidsgevoel 

in de samenleving vergroten. 

 We hebben elkaar op dit moment en in de nabije 

toekomst harder nodig dan ooit. 

 Veel Nederlanders beleven voor het eerst een 

situatie van collectieve kwetsbaarheid. 

 Dat zorgt voor een unieke ervaring van sterke 

lotsverbondenheid. 

 Met als resultaat dat mensen meer voor elkaar 

overhebben. 

 Spontaan, niet calculerend.  

 

1. Helpen deze acties om mensen blijvend te 

veranderen? Verklaar je antwoord. 

2. Met welke reactie ben je het helemaal eens en 

met welke helemaal niet eens? Verklaar je 

antwoord. 

3. Is het niet beter om op de basisscholen het vak 

“Burgerschap”  in te voeren? Zodat er al van jongs 

af aan wordt gewerkt aan de overdracht van deugden, zoals genoemd in bijlage 1. 

 

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden 

 
Bekijk deze foto enkele minuten. Schrijf 3 woorden hieronder die in je opkomen? 

1.____________________ 2. ___________________ 3. _____________________ 



Opdracht C. 

Wil je het wat creatiever AANPAKKEN?  

 Kijk dan naar ons filmpje:  

#jijbentwaardevolvoormij challenge.  

 

Stuur je vlog naar info@klassetaal.nl. Wij zien er naar uit! Maak je klasgenoten blij met jouw 

boodschap!  

Bekijk het filmpje: https://youtu.be/ZOW07aPhtDQ 

Creatieve opdracht over Taal en Respect. De kracht van positieve woorden! 

Ps. Heb je zelf een mooi idee, suggestie of creatieve opdracht voor je medestudenten in Nederland, 

die net als jij nu thuiswerken? Mail het ons!  De mooiste ideeën gaan we verwerken in een nieuwe 

lesopdracht! We zien uit naar jouw voorstel! 

info@klassetaal.nl  onder vermelding van: “les idee voor het MBO” 

 

Veel succes! 

Team van KlasseTaal 
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Bijlage 1. Bron: Wikipedia 

Kardinale deugden 

De vier kardinale deugden zijn 

1. Prudentia (Voorzichtigheid - verstandigheid - wijsheid) 

2. Iustitia (Rechtvaardigheid - rechtschapenheid) 

3. Fortitudo (Moed - sterkte) 

4. Temperantia (Gematigdheid - matigheid - zelfbeheersing) 

Deze deugden werden hoog gewaardeerd door filosofen uit de oudheid. In het christendom zijn 
deze klassieke deugden opgenomen in de zeven deugden. 

De naam is afkomstig van het Latijnse woord cardo: scharnier(pin), hengsel waarop een deur 
rust. Het zijn de kern- of spil-deugden: de deugden "waar het om draait". Ze zijn extra belangrijk 
omdat ze in elke andere deugd verondersteld worden. Bijvoorbeeld: wie op onvoorzichtige of 
onrechtvaardige wijze vriendelijk zou zijn, of wie geen maat weet te houden in zijn vriendelijkheid, 
of niet de moed heeft om ook vriendelijk te zijn als dat gevaar oplevert, die heeft niet echt de 
deugd van de vriendelijkheid. 

De term "kardinale deugden" wordt voor het eerst door Ambrosius van Milaan (339-397) gebruikt. 
Het lijstje van vier vinden we al bij Plato (in zijn Politeia), maar ze werden vooral uitgewerkt 
door Aristoteles (in zijn Ethica Nicomachea). Overigens plaatst Aristoteles deze vier niet apart als 
groep, maar behandelt hij ze te midden van de andere deugden. Bij de Romeinen vinden we 
deze deugden o.a. beschreven bij Cicero (in zijn De Officiis). In het christendom werden de vier 
kardinale deugden samen met de drie goddelijke deugden samengevoegd tot de zeven deugden. 
Op basis van Aristoteles werden de deugden vooral door Thomas van Aquino opgenomen in de 
katholieke filosofie en moraalleer. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijsheid_(deugd)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtvaardigheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudheid
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeven_deugden
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
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