
 BRUGKLAS OPDRACHT  |  TAAL&RESPECT   

Respect kleurt je omgeving 

 

Beste leerling, 

We leven nog steeds in een spannende tijd. Het Corona virus houdt ons land en de rest van de wereld al een jaar 

flink bezig. Momenteel wordt er op grote schaal gevaccineerd om mensen te beschermen tegen het virus. 

Gelukkig heeft de regering besloten dat jullie weer naar school mogen. Ook al is het in kleinere groepjes, 

eindelijk is het weer mogelijk om enkele klasgenoten en docenten weer te ontmoeten. 

______________________________ 

Wij van KlasseTaal zijn ook nog steeds 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 (thuiswerk)opdracht gemaakt. Goed 

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

hebben dit maar eens op een speelse en creatieve wijze gedaan. Veel succes met je opdracht en we 

hopen dat jullie gezond blijven en binnenkort met ons het gewone leven weer kunnen oppakken. 

Namens KlasseTaal. 

 “Zo creëren we samen de meest positieve dag van het jaar.” 

Nationale Complimenten dag  |  1 maart 2021  

Het is Nationale Complimentendag. Onderzoekers en deskundigen zijn het roerend eens met elkaar: het geven 

en krijgen van een compliment is gezond. Hans Poortvliet, die negentien jaar geleden met de Nationale 

Complimenten dag begon. roept op om minimaal drie mensen oprecht te complimenteren. 

Bekijk de video via de link hieronder. 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3350198/nationale-complimentendag-geef-3-mensen-een-oprecht-

compliment  

Vraag 1. 

Hoe heet de bedenker van de Nationale Complimenten dag?  

__________________________________________________________________________________ 

Vraag 2.  

Wat is volgens jou de betekenis van het woord “compliment”?  

__________________________________________________________________________________ 

Vraag 3. 

Aan wie zou jij een complimentje willen geven en waarom?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3350198/nationale-complimentendag-geef-3-mensen-een-oprecht-compliment
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3350198/nationale-complimentendag-geef-3-mensen-een-oprecht-compliment


Lees opdracht A. Lees de reactie van Hans Poortvliet hieronder. 

"De dag draait puur om oprechte persoonlijke aandacht en uitgesproken waardering. Twee zaken die 
simpelweg niet te koop zijn, maar mensen juist daarom het diepst raken. Persoonlijke woorden en 
aandacht afkopen met een cadeau is er op Complimenten dag dus niet bij", zegt hij. Hij roept op om 
minimaal drie mensen oprecht te complimenteren. “Zo creëren we, met een hele kleine moeite, 
samen de meest positieve dag van het jaar.” 
De effecten van een compliment ontvangen en geven staan uitgebreid beschreven op internet. "Een 
compliment geven kost niets en levert een hoop op!”.  
 

Wat levert een compliment allemaal op? Anders gezegd: wat doet het met anderen en jezelf? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Lees opdracht B. Lees de tekst hieronder.  ‘Zo geef je een compliment’ 

 

Hoe doe je dat eigenlijk, complimenteren? Zorg ervoor dat je compliment oprecht is, persoonlijk en 

specifiek. Spreek alleen een compliment uit over wat je werkelijk waardeert. Het is geen truc! Wees 

ook niet te algemeen. Zeg liever ‘Jij hebt lekker gekookt’ dan ‘Het eten was lekker.’ En het is beter 

om een compliment te maken over een mooi doelpunt dan om te zeggen ‘mooie wedstrijd’. 

En hoe ontvang je een compliment? Simpel, zeg gewoon ‘Dank je wel’. Ga je niet verontschuldigen of 

verdedigen. Door je prestatie klein te maken, haal je het compliment weer onderuit. Waarom zou je? 

In de tekst worden 3 punten genoemd die belangrijk zijn als je een compliment uitdeelt. Welke zijn 

het en leg elk punt uit. 

1. ______________________  Want: ______________________________________________ 

2. ______________________  Want: ______________________________________________ 

3. ______________________  Want: ______________________________________________ 

 
Lees opdracht C. Lees de tekst hieronder.  ‘De geschiedenis van de Nationale Complimenten dag’ 
 

Sinds 2003 is het op 1 maart jaarlijks de Nationale Complimenten dag in Nederland en inmiddels ook 

in België. De Nationale Complimenten dag is dé dag om eens extra waardering uit te spreken naar je 

partner, kinderen, familieleden en vrienden. Het is ook de dag om aandachtiger stil te staan bij de 

prestaties en kwaliteiten van je medewerkers, collega’s, leerlingen, docenten en klanten. Vooral de 

laatste jaren neemt de populariteit van deze dag toe. Mensen worden zich toenemend bewust van 

het belang van waardering. 

Vraag 4. In welk jaar is de Nationale complimenten dag opgericht? 

__________________________________________________________________________________ 

Vraag 5. In welk landen wordt dit sindsdien gedaan? 

__________________________________________________________________________________ 

Vraag 6. Op welke datum is het Nationale Complimenten dag? 

__________________________________________________________________________________ 



Vraag 7. Waarom is het in tijden van crisis, bijvoorbeeld de coronatijd, belangrijk om elkaar te 

complimenten? 

__________________________________________________________________________________ 

Vraag 8. Welke groepen hebben in deze coronatijd volgens jou een extra compliment nodig? 

__________________________________________________________________________________ 

 

Creatieve opdracht.   “Maak een Complimentenbekje.” 

Benodigdheden: 

1 wit A4 papier 
Schaar  
Kleurpotloden of viltstiften 
 

Knip in de lengte een strook van 21 cm af. Nu houd je een vierkant over. Zie voorbeeld hierboven. 

Kleur de vlakken zoals aangegeven in het voorbeeld. Houdt de witte vlakken leeg, want daar komen 

straks jouw complimenten in te staan. 

Schrijf in de overgebleven  8 ‘witte’ driehoeken jouw leuke, grappige, 
Welgemeende, vriendelijke en oprechte en specifieke complimenten. 
 
 
 
De vouwinstructies kun je vinden op:  
 
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptensector/media/documents/Thema's/
Gezondheid/hygiene-vouwinstructie-bacteriebekje.pdf 
 
 

Gebruik van het complimentenbekje: 

Vraag aan je klasgenoot, broer, zus, ouder, opa of oma of ze een getal onder de 10 willen noemen. Je 

haalt het bekje heen en weer overeenkomstig het getal. Dan laat je kiezen welk vlakje ze willen 

openen. Je leest het compliment voor. Veel plezier met het uitdelen van jouw complimenten! 

 

    Tip!  Wil je een foto maken van jouw complimentenbekje en mailen naar info@klassetaal.nl met 

vermelding: complimentenbekje van ……….. (Je voor en achternaam en je school). Je mag ook een 

selfie maken met je complimentenbekje. De leukste plaatsen wij op de website en in onze nieuwsbrief. 

 

Veel succes!  

Team van KlasseTaal 
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