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1. Inleiding – Professionele identiteit
1.1

Wie ben ik als leerkracht

Respect voor jezelf, de ander en de omgeving, eerlijkheid, positiviteit, beleefdheid, eigen mening,
accepteren van de ander en jezelf (kunnen) zijn.

Deze normen en waarden zie ik ook graag terug in mijn klas en ik hoop dat ik deze normen en waarden mee
kan geven aan mijn leerlingen. Ik vind het belangrijk dat de leerlingen uit mijn groep respect hebben voor hun
groepsgenoten. Ook vind ik het belangrijk mijn leerlingen mee te geven dat je met positiviteit meer bereikt dan
met negativiteit. Zelf leg ik dan ook de nadruk op de positieve dingen in de groep. Ik behandel mijn leerlingen
met respect en luister naar wat ze te vertellen hebben. Van mij mag iedere leerling een eigen mening hebben,
wanneer deze beleefd geuit wordt en met respect voor de ander. Ik wil de leerlingen meegeven dat anders zijn
niet altijd slecht is. Ik benadruk de positieve aspecten van het anders zijn. De normen en waarden die ik
belangrijk vind in mijn dagelijks leven, vind je terug in wie ik ben als leerkracht.

1.2

Levensbeschouwelijke biografie

Achter mijn voornaam schuilt een mooi verhaal. Mijn moeder herinnert zich stranddagen waarop ze een naam
hoorde roepen die ze prachtig vond. Ze nam zich voor haar dochter later ook zo te noemen. Toen mijn oudere
zus geboren werd, weigerde de ambtenaar van de burgerlijke stand de naam Berthelotte. Mijn ouders kozen
uiteindelijk een andere naam voor haar. Na mijn geboorte hadden ze meer geluk: nu mocht het wel. Ook kreeg
ik de naam Manon mee, omdat mijn ouders dit een mooie naam vonden. In mijn jeugdjaren had ik een hekel
aan mijn naam en heb ik overwogen op de middelbare school mijn tweede naam Manon te gaan gebruiken.
Mijn achternaam heb ik altijd vreselijk gevonden. Ik kon niet wachten om na mijn huwelijk de naam van mijn
man aan te nemen. Het verbaasde me erg dat ik daar heel veel moeite mee bleek te hebben. De naam maakte
deel van mij uit en hoorde bij mij, ik vond het moeilijk om er afstand van te doen. Na mijn scheiding heb ik mijn
meisjesnaam weer aangenomen, ik vind hem nog steeds niet mooi, maar hij hoort bij mij!
Hoewel mijn ouders niet bewust hebben gekozen voor een humanistische opvoeding, komen de opvattingen
en normen en waarden die ik heb meegekregen grotendeels overeen met het humanisme. Binnen ons gezin
was er sprake van gelijkwaardigheid, met respect voor de ander. Bij ons thuis heerste een duidelijke structuur
en mijn ouders waren zeer consequent. Het hoe en waarom van regels werd ons uitgelegd, waardoor ik daar
begrip voor had en ik me eraan hield. Mijn ouders vonden het erg belangrijk dat ik zelf mijn eigen mening
vormde en deze niet klakkeloos overnam van anderen. Mij is geleerd na te denken voor je iets zegt of doet en
kritisch te zijn. In mijn jeugd was er altijd sprake van respect voor andere culturen, huidskleuren,
geloofsovertuigingen en seksuele geaardheid. Al op jonge leeftijd kwam ik in aanraking met homoseksualiteit.
De broer van een vriendin van mijn moeder was homoseksueel en hij kwam regelmatig met zijn partner bij ons
thuis. Hierdoor maakt homoseksualiteit voor mij gewoon deel uit van het leven.
Twee jaar geleden ben ik gescheiden. Ik kwam als verlegen, timide vrouw, zonder enige vorm van
zelfvertrouwen alleen te staan. Een angstige ervaring, ook al had ik hier zelf voor gekozen. In deze periode
overleed ook het 12 weken oude zoontje van mijn zus aan wiegendood. Voor mij is dat het begin geweest van
een andere kijk op het leven. Ik wilde niet meer terugkijken naar alles wat verkeerd is gegaan, maar vooral
kijken naar wat ik heb om dankbaar voor te zijn. Mijn zus had haar kindje verloren, ik had alles nog. Mijn twee
gezonde kinderen, mijn familie, een huis om in te wonen. Tijdens mijn toespraak bij de dienst voor Ruben heb
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ik hem een `kleine tovenaar` genoemd. Voor mijn zus toverde hij een gezin waar ze trots op was. Voor mij
toverde hij een bewustzijn dat je moet genieten van wat je hebt, het kan zomaar ineens voorbij zijn. Nu krijgen
mensen van mij een tweede kans, terwijl ze dat vroeger van mij nooit kregen. Had je me gekwetst? Dan kon je
gaan en was je niet meer welkom in mijn leven. Niet dat ik het hoe en waarom uitsprak, ik sloot mezelf af en
negeerde degene die me gekwetst had, totdat die de boodschap begrepen had.
In het jaar van de scheiding en de dood van mijn neefje ben ik ook begonnen met de Pabo. Naast een opleiding
heeft de Pabo mij mijn zelfvertrouwen en passie teruggegeven. Ik kán iets, ik heb iets te geven! Door mijn
grotere zelfvertrouwen ben ik meer open geworden en kan ik mijn gevoelens beter uiten. Wanneer ik
verdrietig ben, kan ik troost zoeken bij vriendinnen of familie. Als ik gekwetst wordt, kan ik mensen vertellen
dat ze me gekwetst hebben en waarom. Ik worstel op dit moment niet echt met levensvragen. Ik heb net een
heel nieuw leven opgebouwd en geleerd om gelukkig te zijn met mezelf en met wat ik heb.
Deze zomer heb ik voor de tweede maal het boek “Een nieuwe toekomst”
(Grennan, 2011) gelezen. Dit boek heeft mij tijdens mijn vorige vakantie zo
ontzettend diep geraakt. De schrijver vertelt hoe hij als jonge Amerikaan een
grote reis gaat maken en begint met een paar maanden vrijwilligerswerk in een
weeshuis in Nepal. Niet uit nobelheid, maar omdat hij het stoer vindt klinken.
Het boek heeft me weten te raken als geen ander boek. De kinderen die in dit
boek beschreven worden, hun gevoelens, emoties, blijdschap en
veerkrachtigheid na alles wat ze hebben doorstaan. Ook de gevoelens en de
emoties van de schrijver, die geheel tegen zijn verwachtingen in, ontzettend
veel van de kinderen gaat houden. Hij gaat terug en zet zich tot op de dag van
vandaag in voor de kinderen van Nepal, die in handen zijn gevallen van
kinderhandelaars. Ik volg de kinderen, de schrijver en zijn organisatie nog steeds en probeer ze op
verschillende manieren financieel te ondersteunen. (Next Generation Nepal)
Ook als niet gelovige zijn de “standaard” feestdagen voor mij belangrijk. Pasen en Kerst, maar niet vanwege de
christelijke gedachte erachter, maar om het samenzijn met de familie en de mensen die belangrijk voor mij zijn.
Daarnaast is de jaarlijkse “dag van het licht” voor mij belangrijk. Op deze tweede zondag van december
herdenk je een overleden kind door een kaarsje in het raam te zetten. Op deze dag branden er wereldwijd 24
uur lang kaarsjes voor overleden kinderen. Dat vind ik een prachtige gedachte. Ook 14 april, de geboortedag
van mijn neefje en 29 juni zijn sterfdag nemen een speciaal plekje in mijn leven in. Mijn eigen verjaardag vind ik
niet belangrijk en ook aan Oud en Nieuw hecht ik weinig waarde. Natuurlijk sta ik wel ieder jaar uitgebreid stil
bij de verjaardagen van mijn beide kinderen.
Als ik moet beschrijven waar ik mezelf het prettigst voel, dan is dat thuis, bij mezelf, bij mijn twee kinderen en
mijn hond. Ik heb dit huis zelf opgeknapt en ingericht, alles wat hier staat heb ik zelf uitgekozen. Het is dus écht
mijn plek. Ik ben geen mens dat groepen om zich heen nodig heeft om zich goed te voelen. Ik heb twee goede
en dierbare vriendinnen bij wie ik mezelf kan zijn en die mij goed kennen. Daar voel ik me prettig bij. Ook voel
ik me prettig in mijn klas op de Pabo. Het zijn allemaal mensen met hetzelfde doel voor ogen. We kunnen
elkaar motiveren en helpen als we het even niet meer zien zitten. Dat is prettig. Omdat ik nogal
perfectionistisch ben, heb ik wel de neiging het beter te willen doen dan de anderen. Ik ben niet snel tevreden
met een resultaat. Dat is niet altijd prettig.
Als ik mijn waarden top drie op zou moeten stellen, staat bij mij op één absoluut respect. Respect voor jezelf,
de ander zijn lichaam en geest en je omgeving. Op nummer twee staat eerlijkheid, eerlijk tegenover jezelf en
anderen. Op drie staat het hebben van een eigen mening, kritisch zijn en niet klakkeloos meegaan met
anderen, meelopen, maar in situaties je eigen weg kiezen.
Respect voor anderen vind ik belangrijk omdat je gedurende je leven dagelijks met mensen te maken krijgt. Als
er geen respect is tussen mensen, kun je niet op een normale manier met elkaar omgaan. Pesten en seksueel
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misbruik roepen bij mij een sterk gevoel van afkeer op. Pesten in de groep pak ik direct aan. Ik probeer altijd de
andere kant te belichten en keuzes te laten maken of alternatieven te laten bedenken. In mijn dagelijks leven
probeer ik respect te hebben voor de ander zijn mening, eigendommen en ook voor mijn omgeving. Ik probeer
milieubewust te zijn en afval op straat gooien is bij mij uit den boze. Ik probeer ieder in zijn eigen waarde te
laten en niemand mijn mening op te dringen, al vind ik het wel moeilijk om de ander niet van mijn gelijk
proberen te overtuigen.
In 2010 heb ik gekozen voor de Pabo. Ik moest een opleiding gaan volgen, omdat ik moest gaan voorzien in
mijn eigen onderhoud. Iedereen zei altijd tegen mij dat dat echt iets voor mij was. Toen ik 18 was, was ik al een
keer begonnen aan de Pabo, maar door mijn gebrek aan zelfvertrouwen heb ik de opleiding toen niet afgerond.
Nu ik deze leeftijd bereikt heb voelt het heel anders. Ik krijg energie van het werken met de kinderen. Ik haal er
ontzettend veel voldoening uit. Vooral het werken met allochtone kinderen spreekt mij erg aan. Deze hebben
vaak niet zo’n veilige thuissituatie als mijn eigen kinderen en je kunt als leerkracht voor deze leerlingen echt
een verschil maken. Al is het maar met een dagelijks welgemeend compliment. Ook was ik ervan overtuigd dat
ik alleen kleuters leuk vond en dat ik na de Pabo Master-SEN ging doen omdat ik niet voor de klas wilde.
Niemand was minder verbaasd dan ik toen ik ervoer met hoeveel plezier ik voor een klas sta. Het kost mij veel
moeite en energie om deze opleiding te volgen. Zeker het eerste jaar vond ik heel pittig, ik was net gescheiden,
moest zelf een nieuwe start maken en mijn neefje overleed aan wiegendood. Ik hoop over 10 jaar als
leerkracht werkzaam te zijn op een basisschool in Breda. Liefst onderbouw, maar het belangrijkste vind ik het
team en de sfeer in de school. Het liefst zou ik werken op een school in een achterstandswijk. Het
toekomstperspectief voor leerkrachten is op dit moment niet erg rooskleurig. Ik ben bang dat ik na al die jaren
hard werken volgend jaar thuis zit, zonder werk en met een grote hap uit mijn inkomen. Dat boezemt mij wel
angst in. Hoe ga ik rondkomen?
Ik hoop dat ik als leerkracht mijn bijdrage kan leveren aan een betere wereld. Als ik mijn leerlingen respect voor
elkaar en de omgeving kan bijbrengen, dan heb ik de wereld al een stukje beter gemaakt.

1.3

Leervragen

Ik vind het belangrijk om de leerlingen in mijn groep te leren op een positieve manier met elkaar om te gaan. Ik
vind het erg belangrijk dat iedere leerling in de groep wordt gerespecteerd. Uit een recent afgenomen
sociogram blijkt dat er drie leerlingen uitgestoten worden. Ik zou dit graag willen veranderen. Er wordt gewerkt
met de methode Leefstijl, maar slechts één activiteit in de week is niet genoeg om daadwerkelijk iets aan deze
situatie te veranderen.
1.
2.
3.

Ik wil me verdiepen in de theorieën rond sociaal gedrag, waaronder respect valt en deze theorieën
vergelijken met mijn eigen overtuigingen.
Ik wil een rijke leeromgeving creëren waarin aandacht wordt besteed aan sociaal gedrag in het
algemeen en respect in het bijzonder en de leerlingen de waarde hiervan in laten zien.
Ik wil de levensbeschouwelijke en morele ontwikkeling van leerlingen stimuleren door hen te helpen
hun eigen mening te formuleren op een manier die niet kwetsend is voor anderen.
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2. Wat raakt mij?
Naar aanleiding van mijn beschrijving van wie ik ben als leraar en mijn levensbeschouwelijke biografie ben ik
voor mezelf nagegaan welke ervaringen voor mij belangrijk zijn. Wat raakt mij? Deze ervaringen heb ik
verwoord in een mindmap.

2.1

Ervaring

Ik loop mijn LIO-stage in groep 3. Enkele kinderen mochten voor de klas een boekje voorlezen. Aan de groep
had ik uitgelegd dat je iemand “tips” en “tops” mee kunt geven. Ik had uitgelegd dat een tip iets is waarmee je
iemand helpt om iets beter te doen. Ook had ik enkele voorbeelden gegeven. De meeste leerlingen kwamen
met goede tips, de tops waren prima, maar hadden weinig variatie. Toen ik M. een beurt gaf zei hij: “Ik vond er
niets aan. A. kan niet goed lezen, het was niet leuk om naar te luisteren, ik vond het gewoon slecht”. Ik schrok
enorm van deze woorden uit de mond van een 6-jarige. Wat een negativiteit en wat onaardig en kwetsend
naar het klasgenootje.

2.2
Respect:

Mijn thema
Hoe ga je op een goede manier met elkaar om in de groep?

Onderwerpen als pesten, complimenten geven, gevoelens, gezichtsuitdrukkingen, elkaar helpen, excuses
maken, sociaal gedrag (erkennen en herkennen van verkeerd gedrag), respect hebben voor elkaar, maar ook
voor de omgeving, zoals het klaslokaal en de school vormen de onderwerpen die ik in mijn onderzoek wil
behandelen.
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Nadat ik het thema voor mijn onderzoek had gekozen, heb ik nagedacht over wat ik wilde leren over dit
onderwerp, zodat ik mijn kennis kan overdragen in de schoolpraktijk. Hiervoor heb ik de volgende
onderzoeksvraag met bijbehorende deelvragen opgesteld.
Onderzoeksvraag
‘’Kan ik in het kader van levensbeschouwelijk onderwijs ervoor zorgen dat leerlingen zich bewust worden van de
invloed van hun gedrag op andere personen en daardoor op een meer respectvolle wijze met elkaar omgaan? ‘’
Deelvragen vanuit de levensbeschouwelijke invalshoek:

Wat zegt het Islamitische geloof over respect en de omgang met elkaar?

Wat heeft het Humanisme voor opvatting over respect?

Deelvragen vanuit de maatschappelijk pedagogische invalshoek:
•
Hoe leer je kinderen hun eigen mening te geven, zonder daarbij voorbij te gaan aan de gevoelens en
overtuigingen van de ander?
•
Welke factoren zijn belangrijk voor leerlingen om zich veilig en gerespecteerd te voelen?
•
Welke factoren dragen bij aan een positief pedagogisch klimaat?
•
Hoe breng je normen en waarden over in het onderwijs?

7

3. Respect in verschillende perspectieven
“In de vroege tijd als een Romein in Athene verbleef, liep hij het gevaar om als vreemdeling aangevallen en
beroofd te worden. Daarom keken deze vreemdelingen altijd over hun schouder achterom uit ontzag voor
potentiële minkukels. Later kregen Romeinse burgers van enig aanzien om dat te voorkomen bescherming van
een gewapende escorte. Dat heette dan respect hebben. (Schrijvers, 2005)”
Dit citaat vind ik pakkend. Pakkend, omdat het voor mij niet alleen laat zien waar respect hebben vandaan
komt, maar ook, omdat het in mijn ogen de essentie omvat van respect: respect heb je doordat de ander je dit
geeft.

3.1

Levensbeschouwelijk perspectief

Het gedrag dat ik bij mijn leerlingen zie, zie ik terug in de gehele school. De school is zoals dat in de volksmond
wordt genoemd een “zwarte school”. De leerlingen zijn overwegend moslim. In de Islam bestaan vijf zuilen.
Deze zuilen vormen de kern van het Islamitische leven (Idema, 2008). Van de vijf zuilen (geloofsbelijdenis,
gebed, aalmoes, ramadan en bedevaart) vind ik, in het kader van mijn onderzoek, vooral de derde zuil
interessant. Volgens Idema (2008) speelt de zorg voor de minder bedeelden in de samenleving een belangrijke
rol. Je moet een deel van je eigen bezit afstaan aan mensen die meer nodig hebben. Je zorgt voor je
medemens. Volgens een islamitische website (Risalla.com) gaat er van de Zakaat (aalmoes) een zuiverende
werking uit. Veel van de Islamitische feesten staan dan ook in het teken van delen. Tijdens het Ajsjoera-feest
worden de gaven voor de armen opgehaald en ook tijdens het Offerfeest wordt nog eens benadrukt hoe
belangrijk het is om met elkaar te delen. Van de dieren die geslacht worden is altijd een derde deel bestemd
voor de armen, een derde voor de gasten en een derde voor eigen gebruik (Idema, 2008). Bovendien zorgt het
voor economisch evenwicht en sociale veiligheid. In de Hadith op dezelfde website vind ik meer terug over hoe
de Islam denkt over de relatie met je medemens. Ik vind daar de volgende citaten van De Profeet:
"De Profeet
heeft gezegd: 'Wie in Allah gelooft en in de laatste dag benadeelt zijn buurman
niet, is hartelijk voor zijn gasten en spreekt alleen maar goed of zwijgt'."
'O gezant van Allah, wie is de beste onder de moslims? Hij zei: Wie andere moslims geen last bezorgt
met zijn mond of zijn hand.'
Wie geen barmhartigheid voor mensen heeft, zal geen barmhartigheid van Allah ontvangen'."
Leef in de wereld alsof je een vreemdeling of een reiziger bent. Kijk niet neer op de minste van het
goede werken al is het maar glimlachen naar je broeder wanneer je hem tegenkomt.
Wie geen medelijden heeft met het lot van anderen, zal zien, dat hijzelf de goddelijke barmhartigheid
moet ontberen.
De gelovige vormt samen met een andere gelovige een soort bouwwerk, het ene deel steunt op het
andere. Hij maakte een gebaar door zijn vingers in elkaar te schuiven

Binnen de Islam is de manier waarop je met je medemens omgaat dus erg belangrijk. Er wordt wel
gewaarschuwd voor “verkeerde” vrienden. De Moslim moet waakzaam blijven om het goede te blijven doen en
zich niet laten beïnvloeden door de slechte ander.
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Iman Mohammed Ben Ayad zegt in zijn blog het volgende over respect:

Respect is de grondslag van een succesvolle relatie, in welke samenleving dan ook. Zonder respect zal het
geven en nemen niet bevorderd worden. Respect is ook de steunpilaar van onze religie en het fundament
van het menselijk welzijn. Het is onze taak om de jonge generatie te leren anderen te respecteren. Ook
binnen het huwelijk is respect een belangrijke factor van vreugde. Het doet mensen goed wanneer zij zich
door anderen gerespecteerd voelen. In principe is ieder mens in staat om respect van anderen te winnen.
Een belangrijke eigenschap hiervoor is dat men zichzelf en anderen moet respecteren, zoals men door
anderen gerespecteerd wil worden. “Behandel de medemens zoals u zelf behandeld wilt worden”. (Ayad,
2012)

Graag wil ik daartegenover de opvatting van Joep Schrijvers, humanist zetten:

Het appèl aan de machtige om het zwakke in de alledaagse werkelijkheid te ontzien en de oproep om het
vermogen het kwetsbare schade te berokkenen ongebruikt te laten. Uit respect, uit eerbied voor het
weerloze. Humanisten noemen dat: samen leven (Schrijvers, 2005).

Schrijvers vindt dat respect voortkomt uit machtsverschil. Respect toon je dus, door als machtige het zwakke te
accepteren en respecteren. Ik ben het niet met hem eens. Ik kan me meer vinden in wat Iman Ayad schrijft
over respect: behandel de medemens zoals u zelf behandeld wilt worden. Ik vind niet dat er bij respect altijd
sprake is van een machtsverschil en dat slechts de machtige respect heeft voor de zwakke.
Loes Franken, bestuurslid van het Humanistisch verbond, schrijft in een artikel over een oudere dame waar ze
vaak komt. Deze dame is gelovig en leidt haar leven in dienst van God. Loes Franken is Humanist, en gelooft in
de zelfbeschikking van de mens, de vrijheid van denken en de medeverantwoordelijkheid voor anderen
(Franken). Een groot verschil tussen beide vrouwen. Maar toch schrijft Franken dat zij en die oude dame elkaar
respecteren in wie ze zijn en in wat ze beleven. Ze accepteren elkaars levensvisie. Zij hoopt dat er ooit een
moment zal komen waarop de mensen in onze samenleving elkaar op dezelfde wijze kunnen benaderen,
respecteren en accepteren. (Franken, z.d.)
Zij benadert respect niet vanuit hoe je zelf behandeld zou willen worden, of vanuit machtsverschil, maar zij ziet
respect als het accepteren van de ander, in het anders zijn. Niet alleen tussen verschillende
levensbeschouwelijke overtuigingen, zoals hier de Islam en het Humanisme, maar zelfs binnen
levensbeschouwelijke overtuigingen. Zowel Franken als Schrijvers zijn Humanist, maar zien respect op heel
verschillende manieren.
Het humanisme is een politiek-moreel streven. Zij hecht veel belang aan menselijke waardigheid en individuele
vrijheid. Zij vindt dat mensen gelijkwaardig zijn en dat niets, geen ras, uiterlijk, geloof of seksuele voorkeur deze
gelijkheid kan aantasten. Ook vindt ze dat er goed voor de leefomgeving gezorgd moet worden, omdat deze
kwetsbaar is. Een belangrijk punt binnen het Humanisme is de “neutrale staat”: De staat is van ons allen en
moet dus levensbeschouwelijk neutraal zijn. Geen enkele levensbeschouwelijke stroming mag aan burgers
worden opgedrongen, een voorkeursbehandeling krijgen of achtergesteld worden. (Een maatschappelijke
component, 2012)
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3.2

Maatschappelijk perspectief
Deze omschrijving is terug te vinden in de Dikke van Dale. Op de site
“Woorden” vindt ik echter een omschrijving die voor mij persoonlijk de
lading van het woord beter dekt:

Gevoel of uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens
(Woorden, Nederlandse taal)

Zoals Iman Mohammed Ben Ayad (Ayad, 2012) al aanhaalde is respect de grondslag voor een succesvolle
relatie. Zonder respect voor elkaar, de omgeving en de samenleving zou er een maatschappij ontstaan waarin
het menselijk welzijn in het gedrang komt. Het is belangrijk om te leren om respectvol om te gaan met
anderen. Niet alleen op de basisschool, maar ook daarna. Wanneer je weet hoe je je (respectvol) moet
gedragen in allerlei verschillende situaties, zul je niet alleen respect terugkrijgen en gerespecteerd worden,
maar ook meer kansen creëren voor jezelf. Respect houdt ook in dat je respect hebt voor gezag. Respect dus
voor je leerkracht, maar ook voor de politie en andere gezagsdragers in de maatschappij.
Binnen de huidige samenleving zijn helaas veel voorbeelden te noemen die duiden op een toenemend gebrek
aan respect:






(Voetbal)vandalisme
Zinloos geweld
Pesten
Dumpen van afval op straat
Racisme

Sinds 2008 wordt in november de landelijke dag van Respect gehouden. De stichting “hoopt met de Dag van
Respect te bereiken dat Nederland een land wordt waar plaats is voor iedere burger, waarin iedereen mag zijn
wie hij is en zich niet bedreigd hoeft te voelen om zijn ‘anders-zijn’ (Dag van Respect, z.d.)”.
Men heeft het gevoel dat het gebrek aan respect in de hedendaagse maatschappij steeds groter wordt. Dit
blijkt onder andere uit een onderzoek in de Verenigde Staten (Rizzolo, 2002). In dit onderzoek geeft 79% aan
dat zij vinden dat een gebrek aan respect en hoffelijkheid gezien moet worden als een ernstig nationaal
probleem. 73% is ervan overtuigd dat men elkaar in het verleden met meer respect behandelde. 62% geeft aan
dat ze er veel last van hebben als ze getuige zijn van onbeleefd en respectloos gedrag, 53% geeft zelfs aan daar
langere tijd last van te blijven hebben. 6 op de 10 Amerikanen geloven dat het gebrek aan respect steeds erger
wordt, maar daarentegen geeft 41% toe zichzelf ook wel eens onbeleefd of respectloos te hebben gedragen.
Ook in Nederland zie je dat het gebrek aan respect toeneemt of dat er in ieder geval een verandering optreedt.
Het geweld tegen ambulancepersoneel, hulpverleners en artsen neemt toe. In 2011 had 66,3 procent van de
ambulancemedewerkers, politieagenten en brandweermannen last van agressie of geweld. Uitgesplitst naar
soorten agressie blijkt 20 procent met fysieke agressie te zijn geconfronteerd en 19 procent met intimidatie
(Berger, 2012).
In april 2011 is een campagne voor respectvol gedrag in het openbaar vervoer gelanceerd (Rijksoverheid,
2011). De Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer bestaat uit vervoerbedrijven, de NS, vakbonden, de politie, het
Openbaar Ministerie, gemeente, provincie en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu. De campagne 'Normaal doen is zo gek nog niet' is één van de
zestien maatregelen die door de Taskforce zijn uitgewerkt om de sociale veiligheid in het OV verbeteren.
Hierbij is vooral gekeken naar maatregelen voor het verminderen van agressie en geweld tegen buschauffeurs,
conducteurs en toezichthouders.
Dit is een greep uit de artikelen over het gebrek aan respect tegenover de medemens. Ik heb dit persoonlijk
ook ervaren. Als werkstudent in het kinderparadijs van Ikea, werden mijn collega’s en ik uitgescholden,
geslagen en bedreigd, omdat wij een leeftijdsgrens van 3 jaar hanteerden vanwege de veiligheid. In mijn eerste
jaar konden wij deze incidenten zelf afhandelen, maar in de loop der jaren kwamen daar een noodknop, een
speciale vergrendeling op de deur en incidentele begeleiding door de bewaking naar onze auto bij. Ook kan ik
me van geen van mijn leerkrachten, docenten of ouders van vriendinnetjes een voornaam herinneren. We
spraken ze aan met u, meneer, mevrouw, juffrouw of meester. Alle vriendjes van mijn eigen kinderen noemen
me bij mijn voornaam en mijn leerlingen juffrouw Berthelotte. Als de vriendjes van mijn kinderen me met u
aanspreken, voel ik me ongemakkelijk, maar waarom eigenlijk? Het is toch een blijk van respect als ze je met
“u” aanspreken. Als ik erover nadenk voel ik daarin toch het machtsverschil van Schrijvers (2005) dat ik
aanhaalde in het levensbeschouwelijk perspectief.
Kinderen kunnen alleen leren als ze een gevoel van veiligheid ervaren. Maar ook in de maatschappij hebben
mensen behoefte aan veiligheid en het zich veilig voelen. In de Discussienota van de Stichting Maatschappij,
Veiligheid en Politie (SMVP) (2001) wordt gesteld dat de problematiek van de onveiligheid in de
maatschappelijke beleving alleen maar omvangrijker wordt. Recente voorbeelden die zij noemen zijn de
vuurwerkramp in Enschede en de brand in de nieuwjaarsnacht in Volendam. Sinds de dramatische aanslagen in
New York en Washington op 11 september 2001 geldt deze behoefte des te meer.
In 2000 heeft de SMVP onderzoek gedaan naar het gevoel van veiligheid in Nederland. In een aantal gevallen
werden hele concrete (criminaliteits)problemen genoemd, in andere gevallen ging het om het signaleren van
algemene maatschappelijke ontwikkelingen die, in de beleving van de betrokken organisatie, een negatieve
invloed hebben op de samenleving. Eén van de belangrijkste signalen die naar voren is gekomen, is de
afnemende betrokkenheid van de bevolking. In verband daarmee wordt geconstateerd dat er behoefte is aan
burgerlijke weerbaarheid (Samen werken aan veiligheid. Discussienota van de Stichting Maatschappij,
Veiligheid en Politie (SMVP), 2001). Het is dus bijzonder belangrijk om de kinderen “van nu” normen en
waarden bij te brengen. Natuurlijk zijn de ouders van de kinderen hier voor een groot deel verantwoordelijk
voor, maar ook leerkrachten kunnen hun steentje bijdragen. Zij moeten leerlingen laten kennismaken met
normen, waarden en respect voor anderen en hen begeleiden op hun weg naar “weerbare burger”.
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3.3

Pedagogisch perspectief

In de vorige paragraaf is vastgesteld dat mensen en dus ook kinderen behoefte hebben aan respect en
veiligheid. Klinisch psycholoog Maslow publiceerde in 1943 een hiërarchische ordening van behoeften in de
vorm van een piramide. Aan de basis van deze piramide staan de lichamelijke behoeften, maar op de tweede
plaats noemt Maslow al de behoefte aan veiligheid en zekerheid. Deze behoefte is dus een belangrijke basis
voor een mens om tot zelfontplooiing te komen. Hij noemt ook de behoefte aan sociaal contact en waardering
en erkenning. Het is voor een leerkracht dus belangrijk om ervoor te zorgen dat er in zijn groep aan deze
basisbehoeften wordt voldaan. Anders zullen leerlingen niet in staat zijn iets te leren.
Ook Deci en Ryan (2002) noemen basisbehoeften waaraan voldaan moet worden voordat men zich kan
ontwikkelen: autonomie, relatie en competentie. Deze drie basisbehoeften worden vaak, onterecht aan
orthopedagoog Luc Stevens toegeschreven. Deze drie behoeften komen echter uit de ´self-determinationtheory’ (STD-zelfbepalingstheorie). Deci en Ryan (2002) stellen dat mensen drie psychologische basisbehoeften
hebben die vervuld dienen te worden om hen tot ware bloei te laten komen, namelijk de behoefte aan
autonomie (‘autonomy‘), aan relatie of verbondenheid (‘relatedness’) en aan competentie (‘competence’) .
Mensen moeten het gevoel hebben ergens bij te horen om zich te kunnen ontwikkelen.
Zowel Maslow als Deci en Ryan noemen de relatie met anderen en de behoefte aan waardering en erkenning
of het zich competent voelen als zeer belangrijke basisbehoeften waaraan voldoen moet worden. Dat vereist
een goede manier van met elkaar omgaan: normen en waarden en respect, het vereist een veilig
klassenklimaat. Ook in de kerndoelen voor het basisonderwijs is een kerndoel voor respect en waarden en
normen opgenomen: Kerndoel 37 (Tule).

Kerndoel 37
De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen (Tule)

Voor groep 3 en 4 wordt in de bijbehorende leerlijn aandacht besteed aan conflictoplossing en over vrienden
en vriendschappen. In de hogere groepen komt respect aan bod.
Op mijn zoektocht naar literatuur over respect en respect in het onderwijs, vond ik het kortlopend onderzoek
naar “Waardegericht onderwijs”. Waardegericht onderwijs is onderwijs dat bewust de intentie heeft om het
bewustzijn van waarden en normen te stimuleren, maar ook de reflectie op het waarderen van waarden en
normen (Klaassen, 2009). Binnen dit onderzoek wordt ook extra aandacht besteed aan multiculturele settings,
iets wat in onze maatschappij en zeker ook op mijn stageschool en in mijn stagegroep van toepassing is. Mijn
stagegroep bevat 16 leerlingen, waarvan drie Nederlandse leerlingen, één Jehova’s getuige, één Hindoestaanse
en 11 Islamitische leerlingen.
Uit onderzoek is gebleken dat ouders bij de schoolkeuze voor hun kinderen het belangrijk vinden dat de
school gericht en systematisch aandacht besteedt aan waardeopvoeding. Uit onderzoek komt ook naar
voren dat veel leerkrachten vinden dat de pedagogische factor onderdeel is van hun professionaliteit en
dat er behoefte is aan ondersteuning van leerkrachten en scholen ten aanzien van waardegericht leren
(Derriks, Roede, & Veugelers, 2003). Binnen dit onderzoek wordt ook aandacht besteed aan het belang van de
relatie van de leerkracht met de individuele leerlingen in de groep. In haar eindrapportage over het
praktijkonderzoek in het kader van de leerroute Master Special Education Needs heeft Tineke SchonewilleBooy het over de koppeling tussen goede leerprestaties en de kwaliteit van lesgeven (Schonewille-Booy, 2011).
Zij stelt dat dit niet los van elkaar gezien kan worden en baseert zich op verschillende opvattingen van

12

schrijvers uit de literatuur. Zij neemt deze visies op in een overzichtelijk schema waaruit ik een aantal
belangrijke punten wil noemen (Schonewille-Booy, 2011, p. 15).










Leerkrachten die aandacht besteden aan wat leeft bij de kinderen
Leerkracht die creatieve oplossingen kan bedenken om gedragsproblemen te voorkomen
Werken met plezier, met hart en ziel
Gebruik maken van de vaardigheden en sterke kanten van de leerlingen.
Positieve relatie leerkracht- leerling maakt alle vormen van leren en lesgeven mogelijk.
Mogelijkheden creëren voor de leerlingen door oplossingsgericht taalgebruik.
Negatieve aannames ombuigen. Structuur kan juist vrijheid betekenen.
Problemen met de leerling oplossen.
Complimenten geven.

Concluderend kun je stellen dat een gevoel van veiligheid en respect in het onderwijs essentieel is. Een zeer
inspirerende visie uit dit schema waarmee ik dit hoofdstuk graag wil afsluiten is die van Jackson en McKergow
(Jackson & McKergow, 2001):
“Keep it SIMPLE”
S
I
M
P
L
E

Solutions, not problems :
In between = ertussenin :
Make use of what’s there :
Possibilities: past, present
and future:
Language: simply said
:
Every case is different
:

Oplossingen in plaats van problemen.
De actie ligt in de interactie.
Maak gebruik van wat er al is.
Mogelijkheden: verleden, heden en toekomst
Taal, zeg het eenvoudig.
Elk geval is anders.
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4. Anders is niet minder goed
4.1

Prentenboek

Titel:

Anders is niet minder goed

Auteurs:

Julia Rawlinson,
Lynne Chapman

Toen ik de titel “Anders is niet minder goed”
(Rawlinson & Chapman, 2007) zag, had ik direct het
gevoel dat het goed zou passen bij wat ik wilde
overbrengen op de leerlingen. Ook de illustratie op de
kaft met de ongelukkige ezel gaf me het gevoel dat er
een onderwerp in behandeld werd dat goed bij mijn
thema paste. Ik heb het kort doorgebladerd en wat ik
zag bevestigde dat.
In mijn jeugd ben ik van lagere school gewisseld. De
scholen die de eerste voorkeur van mijn ouders
hadden waren katholiek of protestants-christelijk. Omdat ik niet gelovig was, werd ik door deze scholen
geweigerd. Mijn ouders moesten toen op het laatste moment voor een openbare school kiezen. Deze school
stond in een andere wijk dan waarin ik woonde en opgroeide. De leerlingen uit de klas vonden mij een kakker
en ik werd daarom soms gepest. Het was erg moeilijk om mijn plaatsje te vinden in de groep, maar ik heb er
wel vriendinnen aan over gehouden waar ik nog contact mee heb. Ook heb ik op het gebied van gedrag en
concentratie veel problemen gekend in mijn jeugd. Ik kon moeilijk stilzitten, was erg slordig en kon niets
onthouden. Ik heb daardoor thuis veel conflicten gehad, vooral met mijn vader. Hij wilde maar niet geloven dat
ik echt mijn best wel deed en het niet bewust deed. Vier jaar geleden is bij mij de diagnose ADHD gesteld, toen
viel voor mij alles op zijn plaats. Ik heb dus in mijn jeugd zelf ervaren hoe het is om anders te zijn en daarop
beoordeeld te worden. Ik word nog steeds emotioneel als ik denk aan de worsteling die ik al die jaren heb
meegemaakt, met de omgeving, maar ook met mijzelf. Het is een onderwerp dat mij erg na aan het hart ligt.
Het prentenboek gaat over het ezeltje Anders. Hij leert op school niets anders dan koppig zijn en “nee” zeggen.
Maar Anders wil dat helemaal niet. Hij wil graag helpen en aardig zijn. Hij wordt daarom geplaagd door de
andere ezeltjes en zijn juffrouw wordt boos op hem. Anders wordt er heel verdrietig van en denkt dat hij niks
waard is. Als de dam doorbreekt wil Anders iedereen redden, maar het zijn koppige ezels, ze luisteren niet. Als
ze eindelijk het water zien komen, zijn ze nog steeds koppig: Ezels wijken niet. Maar Anders weet de ezels te
redden en de andere ezels beseffen dat ze dom zijn geweest, we zijn domme ezels. Maar Anders zegt dat ze
niet dom waren, maar gewoon deden wat ezels nou eenmaal doen. Gelukkig zijn we niet allemaal hetzelfde.
Vanaf dat moment wordt het geaccepteerd dat Anders anders is en worden vakken op school aangepast en
heeft hij het erg naar zijn zin op school.
Het verhaal loopt wel zoals ik verwacht had. Het is geschreven voor jonge kinderen en wil duidelijk een
boodschap overbrengen. De boodschap wordt overgebracht op een manier die voor jonge kinderen begrijpelijk
en aantrekkelijk is. Het roept bij mij niet echt gevoelens op, daarvoor is het teveel gericht op jonge kinderen.
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De schrijvers van het boek willen duidelijk een boodschap overbrengen: Anders zijn is niet minder goed. Ze
doen dit met behulp van ezels, maar de boodschap is niet minder duidelijk. Nadat ik het boek gelezen had,
kwamen er bij mij allerlei vragen bovendrijven die ik aan de kinderen kon stellen, zodat ik een gesprek met ze
kon hebben over anders zijn. Voelen de kinderen in mijn groep zich ook wel eens anders? Wordt er ook wel
eens zo onaardig gedaan tegen hen als tegen Anders? Wat gebeurt er met je als dit in de groep gebeurt? Dit
zijn allemaal vragen die in eerste instantie door mijn hoofd schieten. Ik vind dat het verhaal op een leuke
manier duidelijk maakt hoe het eigenlijk niet moet. Het is voor kinderen erg aantrekkelijk als koppig zijn, “nee”
zeggen en dwars liggen “goed is”. Ik vind alleen het taalgebruik niet altijd even gemakkelijk voor de doelgroep.
Ik zou de illustraties inscannen en in een PowerPoint presentatie zetten. Zo is het mogelijk sommige teksten
aan te passen en kunnen de leerlingen op het digibord meekijken. Tijdens andere lessen kun je het boek terug
laten komen. Bijvoorbeeld in een les over gevoelens, in het boek komen veel gezichtsuitdrukkingen aan bod die
een goede manier vormen om daar aandacht aan te besteden. Het boek geeft mij erg veel inspiratie om met
mijn groep aan de slag te gaan.

4.1.1 Symbolen
Wat in het boek het meeste opvalt zijn de gezichtsuitdrukkingen van de ezels. In het begin van het boek kijken
ze allemaal boos (en Anders ongelukkig). Anders zijn gezichtsuitdrukking is steeds anders dan die van de andere
ezels: hij is anders. Aan het eind van het boek zijn alle gezichtsuitdrukkingen veranderd. Dit symboliseert voor
mij de acceptatie van het anders zijn. Het verhaal van Anders symboliseert voor mij het dagelijks leven. Anders
zijn wordt vaak niet geaccepteerd en je wordt er op beoordeeld en veroordeeld. Dat zie je in dit boek ook
terug, ook al gaat het om ezels.

4.2

Inzichten

Op mijn zoektocht naar andere inzichten kwam ik de afstudeerscriptie van Johanneke Raalte (2008) tegen. Zij
heeft onderzoek gedaan naar het omgaan van een christelijke leerkracht met kinderen met een andere
religieuze achtergrond binnen het protestants christelijke onderwijs en hoe de leerkracht daarbij zijn
christelijke identiteit kan behouden. Bij “anders zijn” dacht ik in eerste instantie alleen aan gedrag, kleding en
uiterlijk. Tijdens het lezen van dit onderzoek realiseerde ik me dat de leerlingen en ik verschillen van
levensbeschouwelijke overtuiging, maar dat er op dit gebied ook verschillen zijn tussen de leerlingen. Het
grootste deel is moslim, maar wat geloven de andere kinderen in mijn groep? Wat zijn de verschillen tussen de
Marokkaanse leerlingen en de Turkse leerlingen op het gebied van geloof? Wat zijn de verschillen in
gewoonten van alle leerlingen? Eten, drinken en de regels thuis, bijvoorbeeld.
Het onderzoek naar het begeleiden van waardegericht onderwijs (C. Klaassen, 2008) heeft mij nog een ander
perspectief geboden: Hoe zorg ik er als leerkracht voor dat ik mijn leerlingen anders laat zijn? Hoe draag ik de
normen en waarden die ik belangrijk vind over op de leerlingen in mijn groep, zonder dat ik voorbij ga aan de
identiteit en overtuigingen van de leerlingen? Ook realiseer ik me hierdoor dat ik mijn waarden en normen nu
wel als zeer belangrijk kan zien, voelen en ervaren, maar de leerlingen kunnen daar heel anders over denken.
Hoe ga ik daarmee om? Dring ik ze mijn normen en waarden op, of ga ik in discussie over het hoe en waarom
van deze waarden en normen? Dit onderzoek heeft voor mij mijn visie op het thema dat ik heb gekozen
veranderd. Het thema is dan wel respect, maar na het lezen van het onderzoek zie ik in dat het bij mij meer
gaat om waardegericht onderwijs. De omschrijving die in dit onderzoek wordt gegeven aan waardegericht
onderwijs spreekt mij bijzonder aan.
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4.3

Waarderen, terugblikken op mijn stappen op weg naar mijn identiteit

Een terugblik op de stappen die ik heb gemaakt geven me het gevoel dat ik een trap aan het beklimmen ben.
Aan het begin van het onderzoek stond ik onderaan de trap en begon ik aan mijn weg naar boven: mijn
identiteit. Ik zette ik mijn stap naar de eerste trede: Wie ben ik als mens en als leerkracht, wat is voor mij
belangrijk. Het is goed om daar eens bewust bij stil te staan en voor jezelf eens op papier te zetten wat nu écht
belangrijk is. De volgende trede was het vormen van mijn thema aan de hand van een ervaring en wat ik bij de
eerste trede had geleerd over mijzelf. Respect is het thema dat ik op de tweede trede heb gekozen. Op de
derde trede verdiepte ik mij in de verschillende perspectieven met betrekking tot respect. Hier leerde ik hoe de
Islam aankijkt tegen respect en wat de Islam zegt over de omgang met de medemens. Ook leerde ik nog meer
over het Humanisme en merkte ik zelf steeds meer hoe ik mij thuis voel in deze stroming. De normen en
waarden die ik in mijn eerste stap naar boven op de trap noemde zijn ook belangrijke pijlers van het
Humanisme. Ook werd ik me bewust van de oneindigheid van het begrip “respect”. Wat betekent respect
eigenlijk? Wat houdt het in? Je kunt respect vanuit veel verschillende gezichtspunten benaderen, maar waar ik
in de literatuur steeds maar weer op gewezen werd is het belang van normen en waarden. Ik heb geleerd dat ik
niet wil gaan werken aan respect, maar aan normen en waarden en een goed klimaat in de klas. Dit valt
allemaal wel onder de noemer respect, maar ik ervaar het thema respect als te breed. Nu sta ik aan het begin
van een nieuwe stap naar boven: Hoe ga ik de leerlingen in mijn groep het belang van normen en waarden
laten ervaren? Hoe ga ik werken aan een positief klassenklimaat waarin respect voor elkaar heerst en iedere
leerling zich kan ontwikkelen? Wat kan ik zelf in mijn houding veranderen waardoor ik bijdraag aan dit
klassenklimaat? Naast antwoorden gaf het literatuuronderzoek mij ook weer veel nieuwe vragen.
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5. Handelen – De praktijk
Bij het ontwerpen van de lessen heb ik alle kennis en informatie uit de bijeenkomsten op de PABO
meegenomen. Daarnaast heb ik geprobeerd verschillende werkvormen te gebruiken. Mijn stagegroep heeft
een multiculturele samenstelling. De leerlingen zijn afkomstig uit Marokko, Turkije en Indonesië. In gesprekken
met de leerlingen is het bijzonder interessant om te vragen naar de gewoonten en gebruiken die zij thuis
hebben, omdat deze zo verschillend zijn met de mijne. Ik heb gemerkt dat de leerlingen zich vaak niet
verantwoordelijk voelen voor hun eigen daden. “Ja maar, hij deed het ook”, “Dat is niet van mij”. Ook gaan de
leerlingen in de omgang met elkaar vaak uit van negativiteit. Er wordt vaak vanuit gegaan dat een ander iets
expres gedaan heeft. Ik wilde een lessenserie ontwerpen die de kinderen op een positievere manier met elkaar
om leert gaan. De lessenserie beoogt dat de leerlingen zich er bewust van worden dat negatief gedrag een
negatieve reactie oproept en positief gedrag een positieve reactie.
De activiteiten worden in vijf achtereenvolgende weken uitgevoerd. Elke week wordt er een activiteit
uitgevoerd in de groep. Vaak zijn de lessen verdeeld over twee dagen: Een luister- en gespreksactiviteit en een
verwerkingsactiviteit. In de bijlagen zijn de beschrijvingen van de lessen met de reflecties opgenomen
(bladzijden 23 en verder).

5.1

Samenvatting van de uitgevoerde activiteiten

De eerste les was de ‘opening’ van de lessenserie, door mij het “Ik weet hoe het hoort project” genoemd.
Hieraan werd de eerste les gekoppeld: Ik ben lekker stout! Een les over goed en slecht gedrag en het hoe en
waarom van regels. De leerlingen waren betrokken en hebben actief meegedaan. Bijzonder was de
bewustwording van de leerlingen dat veel klasgenoten thuis dezelfde regels hadden als zij. Daar waren de
leerlingen verbaasd over. De tweede les ging over emoties. Aan de hand van een PowerPoint prestentatie
hebben we gesproken over de gevoelens bang, boos, blij en verdrietig en hebben we woordspinnen gemaakt
over deze verschillende emoties. Als verwerkingsopdracht hebben we een emotiekwartet gemaakt van de klas.
Ik vond het zelf heel bijzonder om te ervaren dat de kinderen deze emoties zo vrij voor mijn camera wilden
laten zien. Voor mij het bewijs dat de leerlingen zich veilig en prettig bij mij, maar ook in de groep voelen. Ook
werd ik me er bewust van dat deze verwerkingsactiviteit erg belangrijk was voor de leerlingen. Zo waren ze op
een andere, meer informele manier nog eens bezig met de inhoud van de les. Ze maakten iets tastbaars wat
hen herinnerde aan deze les. Na deze les heb ik besloten om bij meerdere lessen een verwerkingsactiviteit te
ontwerpen. In de derde les hebben we veel aandacht besteed aan complimenten. Deze zag ik niet veel in de
klas, juist het tegenovergestelde. Het was mooi dat bij het eerste compliment dat ik gaf een grote glimlach
verscheen op het gezicht van de ontvanger. Zo werd direct duidelijk wat een compliment met iemand doet. Als
verwerkingsopdracht hebben de leerlingen zelf complimenten bedacht die in de groep gegeven konden
worden. Van deze complimenten hebben we samen kaartjes gemaakt. Het maken van de
complimentenkaartjes was een zeer positieve afsluiting van deze les en liet duidelijk zien dat de leerlingen zeer
betrokken waren bij de les. De foto’s in de bijlagen van de complimentenkaartjes laten dit ook zien.
De vierde les ging over pesten. Ik wilde de leerlingen vooral bewust maken van wat pesten eigenlijk is. Dat je
iets misschien niet bedoeld als pesten, maar dat het erom gaat hoe de ander zich voelt bij wat jij doet. Het viel
mij erg op dat de leerlingen geen verschil zagen in pesten en plagen. Samen met wat leerlingen uit de groep
heb ik het verschil laten zien. Plagen is een grapje en wordt door de geplaagde ook zo ervaren. Met pesten doe
je iemand pijn, vaak met opzet. Alle leerlingen konden situaties opnoemen waarin ze zelf waren gepest, of
waarin ze hadden gezien hoe iemand werd gepest. Ook hebben we uitgebreid besproken wat pesten nu
eigenlijk is. De leerlingen vertelden zelf wat zij als pesten zien en ervaren. Deze situatie mochten ze voor de
klas
uitbeelden
met
een
klasgenoot.
Gedurende de projectweken begon ik langzaam verschil te merken in de manier waarop de kinderen met
elkaar, maar ook met de klas omgingen. Papiertjes werden bij het langslopen opgeruimd en er werd regelmatig
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gebruik gemaakt van de time-out plek in de klas. Helaas werd me tijdens deze periode ook duidelijk dat de
bewustwording een langdurig proces is. Naast alle positieve veranderingen worden leerlingen in de groep nog
steeds uitgelachen en wordt er nog steeds wel eens gescholden. Maar de sfeer in de groep is beter dan bij
aanvang van het project. In de vijfde les ging het om het hebben van vertrouwen in elkaar. In de speelzaal
hebben we het spel “Taxi” gespeeld. Eén leerling heeft de ogen dicht, de andere leerling gaat erachter staan en
stuurt de leerling door de schouders te bewegen. Omdat dit best een spannende activiteit is, heb ik de
leerlingen tijdens de eerste “ronde” zelf een maatje laten kiezen. Zo hadden ze iemand die ze vertrouwden om
het spelletje mee te leren. In verdere rondes heb ik zelf koppels gemaakt die normaal gesproken elkaar niet
zouden kiezen, of waartussen geregeld conflicten waren in de groep. Ik had verwacht dat de leerlingen er een
grapje van zouden maken, maar de meeste leerlingen namen het serieus. In een kringgesprek hebben we
besproken hoe het voelde om blind te moeten vertrouwen op een ander. De leerlingen hebben geen gebrek
aan vertrouwen ervaren, een enkele uitzondering daar gelaten. Tijdens de tweede activiteit ervoeren leerlingen
een gebrek aan vertrouwen na een aantal botsingen.
Na deze les hebben we het project afgesloten met een diploma-uitreiking en het versieren van cup-cakes. De
leerlingen hebben samen eerst een koksmuts geknutseld en hadden zich feestelijk uitgedost met snorren.
Tijdens de diploma-uitreiking kwamen ook de ouders kijken en hebben de leerlingen het liedje “Ik ben lekker
stout” voor de ouders gezongen. De kinderen hebben hun naam onder hun diploma geschreven en daarna
werd het diploma geplastificeerd. Erg leuk was dat de locatieleider de diploma’s kwam uitreiken, zo werd het
voor de leerlingen nog extra feestelijk.
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6. Reflecteren – Terugblikken op het onderzoek
In paragraaf 4.3 heb ik de eerste drie stappen in het onderzoek beschreven als het beklimmen van een trap.
Onderaan de trap ben ik begonnen met het nadenken over de vraag wie ik als mens en als leerkracht eigenlijk
ben. Tijdens dit onderzoek ben ik hierin niet wezenlijk veranderd. Wel ben ik me nog bewuster geworden van
mijn voorbeeldfunctie als leerkracht en hoeveel invloed je hebt op de leerlingen in je groep.
Op de tweede trede vormde ik mijn thema, aan de hand van een ervaring uit mijn groep die mij erg raakte.
Door de lessenserie en de manier waarop ik met de leerlingen in de groep omga, komen dit soort negatieve
uitingen van leerlingen nog zelden voor in mijn groep. Op de derde trede van de trap verdiepte ik mij in de
levensbeschouwelijke stromingen op het gebied van respect. Omdat mijn eigen overtuiging veel
overeenkomsten heeft met het Humanisme en de leerlingen uit mijn groep overwegend Islamitisch zijn, heb ik
me vooral verdiept in deze stromingen. Hier leerde ik dat beide stromingen in essentie niet verschillen
wanneer het gaat om respect. Zowel de Islam als het Humanisme hecht veel waarde aan respect voor de
medemens. Op weg naar de vierde tree, de praktijk, zocht ik antwoord op de volgende vragen:




Hoe ga ik de leerlingen in mijn groep het belang van normen en waarden laten ervaren?
Hoe ga ik werken aan een positief klassenklimaat waarin respect voor elkaar heerst en iedere leerling zich
kan ontwikkelen?
Wat kan ik zelf in mijn houding veranderen waardoor ik bijdraag aan dit klassenklimaat?

Tijdens verschillende studiedagen van mijn LIO-school kreeg ik veel ideeën en tips voor de lessen. Zo volgde ik
een workshop over de methode “De Vreedzame school” en volgde ik Methode B, een weerbaarheidsmethode
voor basisschoolleerlingen. Het antwoord op de eerste twee vragen, is de lessenserie die ik heb ontworpen
voor dit onderzoek. In deze lessenserie heb ik getracht de leerlingen bewust te maken van het belang van
normen en waarden. Ik hoopte met deze lessenserie het klassenklimaat positief te beïnvloeden. Ook heb ik
gekeken naar mijn eigen houding en handelen. Wat kan ik veranderen, waardoor het klassenklimaat beter
wordt. Ik vind het altijd prettig om de touwtjes in handen te houden, ook in mijn groep. Maar als ik wil dat de
leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor de sfeer in de groep en het lokaal, moet ik een deel van deze
verantwoordelijkheden uit handen geven. Dat was soms best moeilijk. In de eerste plaats heb ik “takenkapiteins” ingesteld. Voor allerlei verschillende taken in het lokaal zijn de leerlingen uit de groep
verantwoordelijk. Zij zorgen ervoor dat de kapstok netjes is, de leeshoek opgeruimd is en dat er geveegd wordt.
Het enige wat ik gedurende de dag zeg is: denken jullie aan de taken? Verder heb ik geprobeerd de leerlingen
kleine conflicten in de groep zelf te laten oplossen. In de aanpak bij conflicten waarbij mijn hulp wel nodig is, is
iets essentieel veranderd: Ik vraag eerst aan alle partijen wat er gebeurd is. Ik spreek geen oordeel over de
leerlingen uit, maar over het gedrag van de leerlingen in de situatie. Hierdoor hebben de leerlingen het gevoel
dat ik niet direct mijn oordeel klaar heb, maar eerst wil luisteren naar alle betrokkenen. Dit kost wat meer tijd,
maar ik heb gemerkt dat het in veel conflicten al direct voor rust zorgt. De vijfde trede was het uitvoeren van
mijn lessen in mijn stagegroep. Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik hieraan met frisse tegenzin begon.
Toen ik het enthousiasme van de leerlingen merkte en ook verwerkingsopdrachten ging uitvoeren, raakte ik
zelf ook steeds enthousiaster. Het verbaasde met dat je met leerlingen van deze leeftijd zulke goede
gesprekken kunt voeren en dat leerlingen sommige abstracte begrippen zo goed kunnen omschrijven. Ik heb
tijdens de praktijk geleerd dat jonge leerlingen veel meer kunnen op het gebied van levensbeschouwing dan ik
had gedacht. Voor het onderzoek zou ik nooit aan filosoferen met mijn groep hebben gedacht, terwijl ik nu
denk dat dit in mijn groep een goede en leerzame activiteit zou zijn.

19

Ik ben nu bovenaan de trap beland en wil hier antwoord geven op mijn onderzoeksvraag:

Onderzoeksvraag
‘’Kan ik in het kader van levensbeschouwelijk onderwijs ervoor zorgen dat leerlingen zich bewust
worden van de invloed van hun gedrag op andere personen en daardoor op een meer respectvolle
wijze met elkaar omgaan? ‘’

Ja, het is mij gelukt om de leerlingen in mijn groep bewust te maken van de invloed van hun gedrag op andere
personen. In dat opzicht is mijn onderzoek geslaagd. Ook merk ik dat de leerlingen zich meer respectvol
opstellen naar hun klasgenoten en dat er minder conflicten en vervelende situaties plaatsvinden in de klas. Ik
vind alleen niet dat ik hieraan de conclusie kan verbinden dat dit komt door de lessen die ik heb gegeven. Er
zijn verschillende factoren die van invloed zijn geweest op de verbeteringen in mijn groep:





De leerlingen zitten inmiddels meer dan een half jaar bij elkaar in de groep, ze zijn gewend aan elkaar
als groepsgenoten en aan de regels in de nieuwe groep
Een leerling die veel conflicten veroorzaakt in de groep en een zeer negatieve invloed had op het
klassenklimaat is verhuisd en naar een andere school gegaan.
De leerlingen zijn gewend aan mij als leerkracht en aan de regels die er zijn wanneer ik in de groep
aanwezig ben
Mijn “Ik weet hoe het hoort project”

Mijn project heeft zeker bijgedragen aan de verbetering van de sfeer in de groep, maar hoe groot de invloed is
geweest kan ik niet zeggen. De leerlingen en ik hebben in ieder geval met veel plezier en enthousiasme gewerkt
aan het project en ervan geleerd. In dat opzicht is het onderzoek goed geslaagd.
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Bijlagen

Bijlage 1:

Activiteit 1 - Opening en gesprek
Beschrijving van les, doelstelling en gebruikte materialen
Evaluatie, reflectie en foto’s

Bijlage 2:

Activiteit 2 - Prentenboek, gesprek en kwartet
Beschrijving van les, doelstelling en gebruikte materialen
Evaluatie, reflectie en foto’s

Bijlage 3:

Activiteit 3 - Prentenboek, gesprek en complimentenkaartjes
Beschrijving van les, doelstelling en gebruikte materialen
Evaluatie, reflectie en foto’s

Bijlage 4:

Activiteit 4 - Lied, gesprek en uitbeelden van situaties
Beschrijving van les, doelstelling en gebruikte materialen
Evaluatie, reflectie en foto’s

Bijlage 5:

Activiteit 5 – Samenwerken en vertrouwen
Beschrijving van les, doelstelling en gebruikte materialen
Evaluatie, reflectie en foto’s

Bijlage 6:

Activiteit 6 – Viering, diplomauitreiking
Beschrijving van les, doelstelling en gebruikte materialen
Evaluatie, reflectie en foto’s
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Bijlage 1: Activiteit 1 - Opening en gesprek

Doelstelling:
Ik wil dat de leerlingen weten wat het project inhoudt
en wat we tijdens het project gaan leren. Ook vertel ik
de leerlingen waarom ik dit project met ze ga doen. Ik
wil dat de leerlingen bewust nadenken over verkeerd
gedrag en dat ze dit kunnen benoemen en herkennen.
Beginsituatie:
De leerlingen weten welk gedrag wel en niet correct is
in en om de klas. Ik heb daar al vaker met ze over
gesproken. Dit is wel de eerste keer dat er zo open over
gesproken gaat worden en dat ze hier bewust over na
moeten denken. De meeste leerlingen in de groep zijn
open en zullen hier gemakkelijk over praten, sommige leerlingen zullen gestimuleerd moeten worden.
Beschrijving activiteiten:
Deze les zal ik het ‘thema’ introduceren door het tonen van logo van het thema. De leerlingen zitten in hun
eigen groepjes. Daarna lees ik het gedicht “Het Stoute Kinderen huis” (Schmidt, 1996) voor en laat ik het
gemaakte filmpje en liedje “Ik ben lekker stout” zien (http://www.youtube.com/watch?v=W0m8r9PHFsM). In
een gesprek met elkaar bespreken we het “stout zijn”. Zijn ze zelf wel eens stout, wat doen ze dan? Waarom
hebben we regels? Welke regels zijn er in de klas, buiten en bij de leerlingen thuis.
Reflectie:
Ik ben gestart met het laten zien van het logo van het
thema op het digibord. De leerlingen gingen direct lezen
en hadden veel vragen. Ze begrepen niet goed wat “Ik
weet hoe het hoort” betekende. Daar hebben we samen
over gesproken en ik heb kort het verloop van het project
uitgelegd en verteld dat ze een diploma krijgen aan het
einde van het project als er goed gewerkt is. De gedichten
spraken de leerlingen erg aan. Er werd aandachtig
geluisterd en tijdens het voorlezen en kijken hoorde ik veel
gegniffel en verbaasde reacties op het gedrag van de
kinderen in de gedichten. Het was een goed
aanknopingspunt voor het gesprek dat erop volgde. De
leerlingen waren erg enthousiast over de gedichten. Ze
konden goed opnoemen wat er allemaal fout ging in de
gedichten. Het vertellen over wat ze zelf voor stoute
dingen deden leverde veel, soms hilarische, voorbeelden
op. De verhalen gingen elkaar op een gegeven moment
overtreffen en deden de waarheid geweld aan, dus ben ik
gestopt.
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(http://youtu.be/W0m8r9PHFsM)

Het gesprek over de regels thuis en op school waren voor veel leerlingen verhelderend. Ze kwamen er achter
dat veel kinderen thuis dezelfde regels hadden en waren daar verbaasd over. Het hoe en het waarom van de
regels konden ze goed verwoorden. Er was een flinke woordspin over de regels (zie foto).

Ik had zelf een filmpje gemaakt bij het liedje met plaatjes bij de “stoute dingen” uit het lied. Dit sprak de
leerlingen erg aan. Het lokte veel reacties uit en tijdens het liedje gingen de leerlingen meedoen. Dat was erg
leuk. Direct na de les was er echter een aanvaring in de klas, waarin wéér geduwd en gescholden werd.
Bewustwording is dus niet na één les bewerkstelligd, dat is duidelijk, gelukkig volgen er nog meer lessen.
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Het stoute kinderen huis
Op de weg naar Hellemanssluis, staat het stoute kinderenhuis.
Allemaal kinderen wonen daar, wel honderd kinderen bij elkaar.
Allemaal willen ze stoute dingen,
heel hard schreeuwen en heel hard zingen.
Schreeuwen van, hoe, en schreeuwen van, hei,
is er dan geen meester bij?
---Jazeker--Meester Joachim Bedewaard. Heeft een griezelige lange baard.
Stilte, stilte, bengels, vlegels.aal krijgen jullie 100 regels.
Maar de kinderen roepen, bèh. Oh oh oh, wat schandelijk hè?
Zie ze daar eens joelend gaan, joelend over de oprijlaan.
Trekken aldoor aan de baard, van meester Joachim Bedewaard.
Klimmen in bomen en hangen aan rekken, tieren en gillen en
schreeuwen als gekken.
Zeg eens, hoor jij ook niet thuis, in dat stoute kinderenhuis?
---Niks hoor---
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Ik ben lekker stout
Ik wil niet meer, ik wil niet meer!
Ik wil geen handjes geven!
Ik wil niet zeggen elke keer:
Jawel mevrouw, jawel meneer...
nee, nooit meer in m'n leven!
Ik hou m'n handen op m'n rug
en ik zeg lekker niks terug!
Ik wil geen vieze havermout,
ik wil geen tandjes poetsen!
Ik wil lekker knoeien met het zout,
ik wil niet aardig zijn, maar stout
en van de leuning roetsen
en schipbreuk spelen in de teil
en ik wil spugen op het zeil!
En heel hard stampen in een plas
en dan m'n tong uitsteken
en morsen op m'n nieuwe jas
en ik wil overmorgen pas
weer met twee woorden spreken!
En ik wil alles wat niet mag,
de hele dag, de hele dag!
En ik wil op de kanapee
met hele vuile schoenen
en ik wil aldoor gillen: nee!
En ik wil met de melkboer mee
en dan het paardje zoenen.
En dat is alles wat ik wil
en als ze kwaad zijn, zeg ik: Bil!
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Bijlage 2: Activiteit 2 - Prentenboek, gesprek en kwartet

Doelstelling:
Ik wil dat de leerlingen zich bewust worden van en nadenken over welke emoties er zijn. Daarnaast wil ik de
leerlingen leren
 de emoties bang, boos, blij en verdrietig te herkennen, bij zichzelf en bij anderen
 wat ervoor kan zorgen dat je bang, boos, blij of verdrietig wordt
 wat je kunt doen als je zelf of iemand anders bang, boos, blij of verdrietig is of bent
Beginsituatie:
Dit is de tweede les binnen het thema “Ik weet hoe het hoort". De eerste les ging over “Stout zijn”. Tijdens
deze les hebben de leerlingen in een gesprek verteld wat zij stout vinden en wat zij voor stoute dingen doen.
Tevens hebben we een woordspin gemaakt over regels. De emoties zijn wel eens ter sprake gekomen bij
conflicten in de groep, maar niet zo uitgebreid besproken en uitgelicht.
Beschrijving activiteiten:
De leerlingen luisteren en kijken naar het prentenboek “Kikker is Kikker” (Velthuijs, 1996). Daarna bespreken
we waar het prentenboek over ging en wat er met Kikker gebeurde. Hieruit volgt een gesprek over gevoelens
en emoties. Hoe kun je aan iemand zien hoe hij zich voelt? Deze uitdrukkingen laat ik zien in het boek, maar
maak ik ook visueel met behulp van een PowerPoint Presentatie (zie handout in deze bijlage). Introductie van
de time-out plek en de verwerkingsopdracht: het emotiekwartet. De time-out plek is een plek in de klas waar
leerlingen zich terug kunnen trekken wanneer er iets gebeurt waarbij ze zich niet prettig voelen. In de time-out
plek zijn ze veilig en mag niemand tegen ze praten of aan ze komen. De leerkracht komt bij je zitten en
bespreekt wat er is gebeurd. Eventueel worden andere betrokkenen er bij gehaald om te bespreken wat er is
gebeurd.
Reflectie:
Ik ben gestart met het voorlezen van Kikker en een gesprek. Tijdens het gesprek heb ik alles wat de leerlingen
vertelden genoteerd in een woordspin. Zo werd voor de leerlingen overzichtelijk visueel gemaakt wat ze
allemaal verteld hadden. De leerlingen luisterden zeer aandachtig en deden actief mee. Opvallend was de
hoeveelheid woorden/opmerkingen/gezichtsuitdrukkingen bij bang, dit was bij de andere emoties veel minder.

Wat ik ook heel opvallend vond is dat bij geen van de emoties “pesten” werd genoemd. Ik vraag me af of dit
komt omdat de leerlingen het gevoel hebben dat er in de groep niet gepest wordt of het niet associëren met
het veroorzaken of krijgen van negatieve gevoelens.
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Omdat er in de klas geregeld kleine conflicten zijn die worden opgelost met schelden, duwen en schoppen of
slaan heb ik de time-out plek bedacht. Ik heb deze plek besproken en aangewezen en duidelijk gemaakt dat de
leerlingen die daar zitten “veilig” zijn. Dat betekent dat degene die een leerling in de time-out lastig valt, op
welke manier dan ook een sanctie krijgt.

Ik vond het erg mooi dat een dag later een leerling ontbrak en ik vroeg: Waar is A? “Die zit in de time-out”, was
het antwoord van de leerlingen. De time-out zit achter een kast, dus ik had niet gezien dat ze daar was gaan
zitten. A. is een leerling die snel negatief reageert op conflictsituaties: schelden, duwen, slaan. Er was nu geen
geruzie geweest, A. had iets als niet prettig ervaren en was, voordat ze verkeerd kon reageren in de time-out
gaan zitten. Ik heb de leerlingen aan het werk gezet en ben met haar in gesprek gegaan en met de leerling
waarmee ze woorden had gehad. Daarna heb ik klassikaal nog besproken hoe goed A. dit had opgelost en dat
er dit keer niet gescholden was of niemand pijn was gedaan. Ik vond dit een erg mooi moment.
Enige voorbeelden van het gemaakte kwartet:
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Dia 1

Ik weet hoe het hoort

project

Dia 2

Vorige keer?

Regels!

Dia 3

Deze keer?

30

Dia 4

Dia 5

Dia 6

Bang

Boos

Blij
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Dia 7

Dia 8

Verdrietig

kwartet
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Bijlage 3: Activiteit 3 - Gedicht, gesprek en complimentenkaartjes
Doelstelling:
Ik wil dat de leerlingen zich bewust worden van het effect van de manier waarop je elkaar aanspreekt. Ook
leren de leerlingen hoe je een compliment kunt geven en kunt ontvangen. De leerlingen leren:
 Dat het niet prettig voelt als iemand iets negatiefs zegt ,
 Dat het prettig voelt als iemand iets aardigs over je of tegen je zegt
 Hoe je een compliment kunt geven
 Hoe je een compliment ontvangt
 Dat complimenten meer zijn dan: “Je hebt leuke schoenen” of “je haar is mooi”.
Beginsituatie:
Dit is de derde les binnen het thema “Ik weet hoe het hoort". De eerste les ging over “Stout zijn”, de tweede
over emoties. Tijdens de eerste les hebben de leerlingen in een gesprek verteld wat zij stout vinden en wat zij
voor stoute dingen doen. Tevens hebben we een woordspin gemaakt over regels. In de tweede les over
emoties hebben de leerlingen al geleerd hoe je je kunt voelen door de manier waarop mensen met elkaar
omgaan.
Beschrijving activiteiten:
Voorlezen van het gedicht “De Uilenschool” (Schmidt, 1996). De meester doet heel lelijk tegen de uilen in de
klas. In een gesprek met de leerlingen bespreken wat ze hiervan vinden. Was het raar? Wat voelden ze erbij. Ik
laat een aantal complimentenkaartjes zien die op internet te vinden zijn. De leerlingen bedenken
complimenten die gegeven zouden kunnen worden in onze klas. De leerkracht noteert deze complimenten en
zet deze op kaartjes. In een verwerkingsactiviteit de volgende dag mogen de leerlingen de kaartjes afmaken
door bijbehorende tekeningen te maken. De kaartjes komen in een bak in de klas te staan, zodat leerlingen de
kaartjes aan klasgenoten kunnen geven. Aan het einde van iedere dag bespreken we de kaartjes die zijn
uitgedeeld. Introductie van de “complimentenkaartjes”: compliment geven als je ziet dat iemand iets goed
doet in de klas.
Reflectie:
Ik ben gestart met het voorlezen van het gedicht van de Uilenschool. De leerlingen vroegen zelf om het
nogmaals voor te lezen. Na het lezen vroeg ik aan de leerlingen waarom zij dachten dat de uilen blij waren dat
de schooldag om was. Ze konden heel goed aangeven dat het strenge, boze en negatieve gedrag van meneer
Uil daar de oorzaak van was. Daarna heb ik gevraagd hoe dat bij ons in de klas gaat als iemand een fout maakt.
Roep ik dan ook heel hard: Nee, dat heb je helemaal fout gedaan! De leerlingen kwamen zelf met de tips en
tops, waar ik veel mee werk. Dat je een tip mag geven, maar geen kritiek. In een tip geef je aan wat anders of
beter zou kunnen, met kritiek alleen dat het niet goed was. De kinderen gaven aan dat je van kritiek verdrietig
werd en van een tip iets leerde en dat ze dat als minder onprettig ervoeren. Via de tops kwamen we
gemakkelijk bij complimenten uit. Ik vroeg welke leerlingen een compliment aan een andere leerling wilden
geven. De complimenten bestonden vooral uit: Je hebt mooie schoenen, je hebt een mooie trui. Ik heb toen
uitgelegd dat de trui en de schoenen vaak door de papa of mama is gekocht en dat je mooie haren vanzelf
groeien. Daar complimentjes over geven zegt dus niets over de persoon. Met een voorbeeld: A. ik vind dat je
goed kunt voetballen, heb ik dat duidelijk gemaakt. Daarna werden de complimenten beter.
Gelukkig voor mij was er één leerling die met zijn hoofd naar beneden en een gemompeld “o.k.” een
compliment ontving. Ik kon aan de gever vragen of het fijn voelde, zo’n reactie na een compliment. Zij gaf aan
van niet. Zo kon ik ook aandacht besteden aan het ontvangen van complimentjes. Dat het voor de gever ook
prettig is als je hem/haar aankijkt en bedankt voor het compliment.
Daarna mochten de leerlingen complimenten bedenken die we konden geven in de groep. De leerlingen
kwamen met goede complimenten. Niet meer over uiterlijk, maar echt over kwaliteiten en prestaties. Deze
complimenten heb ik in kaartjes geschreven en de volgende dag mochten de leerlingen er tekeningen bij
maken en heb ik ze gesneden en geplastificeerd. De leerlingen en ik zijn bijzonder trots op het resultaat. Ik ben
erg enthousiast over hoe de kaartjes geworden zijn. Het bewijst dat de leerlingen erg betrokken waren bij de
les en dat de kaartjes ze aanspraken. Het is een activiteit die ik in de toekomst in andere klassen zeker ook nog
wil gaan doen.
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De kaartjes worden tot op heden dagelijks door de leerlingen aan elkaar uitgedeeld. Ik word er meerdere
malen per dag aan herinnerd “dat we de kaartjes nog moeten bespreken”. Het is inmiddels een vast onderdeel
van de dag waar de leerlingen veel waarde aan hechten. Het is een soort evaluatie van de dag en we staan stil
bij hoe de dag gegaan is.

Boven: Kaartjes liggen tijdens het zelfstandig werken op de tafels van de leerlingen.
Onder: Het bespreken van de kaartjes in de klas. Wie heeft welke complimenten gekregen.
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Bijlage 4: Activiteit 4 - Liedje, gesprek en uitbeelden van situaties

Doelstelling:
Ik wil dat de leerlingen zich bewust worden van het verschil tussen plagen en pesten. Ook wil ik dat de
leerlingen leren dat wat zij als plagen of een grapje bedoelen, door een ander als pesten wordt ervaren.
Beginsituatie:
Dit is de vierde les binnen het thema “Ik weet hoe het hoort". De eerste les ging over “Stout zijn”, de tweede
over emoties, in een derde les hebben de leerlingen geleerd complimenten te maken en te ontvangen. De sfeer
in de klas voor aanvang van het project was goed, maar de leerlingen waren erg negatief in hun gedrag naar
elkaar.
Beschrijving activiteiten:
Voorlezen van het gedicht “De heks van Sier-kon-fleks” (Schmidt, 1996, p. 116). Aan de hand van het gedicht
wordt pesten en plagen besproken. Wat is dat eigenlijk? Hoe voel je je daarbij en wat moet je doen als je
gepest wordt of ziet dat iemand gepest wordt? Wanneer wordt je gepest? Bespreken van verschillende
situaties waarin er sprake is van pesten. Het naspelen van deze situaties door de leerlingen en het maken van
foto’s van deze situaties. We spreken af in de groep dat we de dingen die op de foto’s staan in de groep niet
doen en dat je anderen er op aan spreekt als ze het wel doen, of om hulp komt vragen.
Verwerkingsopdracht: Maken van “afsprakenbordjes. De gemaakte foto’s heb ik op papier uitgeprint. De
kinderen mogen er een grote lijst om maken, waarop ze “stop hou op” op schrijven. Ze mogen de foto
inkleuren. Het resultaat plastificeer ik en hangen we in de klas: Wat je hier ziet, doen wij in onze groep niet!
Aanleren van het liedje “Dit is de heks” (http://www.youtube.com/watch?v=8tlkn38GyoA)
Reflectie:
Ik ben gestart met het laten horen van het liedje van de Heks. Het lied riep veel hilariteit op en de leerlingen
wilden het meerdere malen horen. Na het luisteren naar het liedje hebben we met de groep gesproken over
wat de heks nu precies deed. Was het pesten of plagen? Is dat hetzelfde? Wat is het verschil tussen pesten en
plagen? Wat is pesten eigenlijk? Wat voel je wanneer je gepest wordt? Wat voel je als je iemand pest? Wat kun
je doen als je ziet dat iemand gepest wordt.
Het viel mij vooral op dat de leerlingen geen verschil zagen in pesten en plagen. Samen met wat leerlingen uit
de groep heb ik het verschil laten zien. Plagen is een grapje en wordt door de geplaagde ook zo ervaren. Met
pesten doe je iemand pijn, vaak met opzet. Alle leerlingen konden situaties opnoemen waarin ze zelf waren
gepest, of waarin ze hadden gezien hoe iemand werd gepest. Ook hebben we uitgebreid besproken wat pesten
precies is. De leerlingen vertelden zelf wat zij als pesten zien en ervaren. Deze situatie mochten ze voor de klas
uitbeelden met een klasgenoot.
Ook bij deze les waren de leerlingen bijzonder betrokken. Alle leerlingen brachten situaties naar voren en
hebben een situatie uitgebeeld. Ze hebben situaties uitgebeeld en we hebben er foto’s van gemaakt. We
hebben duidelijk met de groep afgesproken “alles wat je hier ziet doen wij in onze groep niet”. De foto’s
hangen zichtbaar in het klaslokaal en ik hoopte dat het effect zou hebben op de manier waarop de leerlingen
met elkaar omgaan.
De leerlingen gaan op een steeds betere manier met elkaar om, maar helaas merk ik nog vaak dat er lelijke
woorden tegen elkaar worden gezegd en dat er snel wordt uitgelachen. In de buurt en de omgeving van de
kinderen en de school is deze manier van met elkaar omgaan heel gewoon. De school kampt met grote
problemen op het gebied van respect en heeft recentelijk voor de bovenbouwleerlingen een gedragsprotocol
ingesteld. De meeste leerlingen uit de groep hebben meerdere oudere broers of zussen. Er komen soms
scheldwoorden uit de monden van de kinderen uit mijn groep die bij mij voor schaamrood op de kaken zorgen.
Ik wijs dan terug naar de afspraken die we hebben gemaakt en naar de lessen, maar treed inmiddels heel
streng op tegen dit gedrag. Er is meer dan voldoende aandacht aan besteed. Ik wil gewoon absoluut niet
hebben dat er gepest wordt in de groep.
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De heks van Sier-kon-fleks
Dit is de heks van Sier-kon-fleks,
ze woont in Kopenhagen.
Iedere dag doet zij wat geks
en alle mensen klagen:
O, wat een heks,
wat een akelige heks,
hoe lang moet dat nog duren?
Wie wil de heks van Sier-kon-fleks
voorgoed het bos in sturen?
Op zondag neemt zij de kolonel
en tovert hem om in een mokka-stel.
Op maandag doet zij niet zoveel,
dan jakkert zij op haar bezemsteel.
Op dinsdag eet zij een schooljuffrouw
en laat het verder maar blauw-blauw.
Op woensdag neemt zij het mokka-stel
en tovert het om in een kolonel.
(De vreugd is maar van korte duur:
hij zit nog onder het glazuur.)
Op donderdag neemt zij het dameskoor
en schuift het onder de voordeur door.
Op vrijdag bijt zij de griffier
en wikkelt hem in vloeipapier.
Op zaterdag gaat zij in 't bad,
zodat het in de rondte spat,
en verder speelt zij met haar kat
het spelletje van `wie doet me wat'.
Dit is de heks van Sier-kon-fleks,
zij woont in Kopenhagen.
Alle mensen staan perpleks
zoals die heks kan plagen.
O, wat een heks,
wat een griezelige heks,
't is niet om te verdragen.
Wie wil de heks van Sier-kon-fleks
voorgoed het bos in jagen?
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Bijlage 5: Activiteit 5 – Samenwerken en vertrouwen
Doelstelling:
Ik wil dat de leerlingen elkaar leren vertrouwen en samenwerken. Ik wil dat de leerlingen leren hoe zij ervoor
kunnen zorgen dat een ander hen vertrouwt.
Beginsituatie:
Dit is de vijfde les binnen het thema “Ik weet hoe het hoort". De leerlingen zijn bekend met verschillende
emoties, het geven van complimenten en hebben een les over pesten gehad.
Beschrijving activiteiten:
In de speelzaal zitten de leerlingen in de kring. Ik vertel ze dat deze les gaat over vertrouwen en vraag hen of ze
weten wat vertrouwen is. De leerlingen verwoorden wat vertrouwen voor hen betekent. Na het kringgesprek
zijn er twee activiteiten. Tijdens de eerste activiteit sturen de leerlingen een groepsgenootje dat de ogen dicht
heeft door de speelzaal. In de speelzaal staan verschillende obstakels. De chauffeur moet ervoor zorgen dat de
leerling “veilig” door de speelzaal loopt. Na enkele minuten worden de koppels gewisseld. Na de eerste
activiteit bespreken we in de kring hoe het voelde om met de ogen dicht te lopen. Voelde het veilig? En hoe
kwam het dat je wel of niet veilig voelde?
Tijdens de tweede activiteit verspreiden de leerlingen zich door de speelzaal. Eén leerling heeft de ogen dicht
en gaat door de zaal lopen. De groepsgenoten moeten ervoor zorgen dat de leerling nergens tegenaan botst
door te zeggen: “Stop, omdraaien!” als ze in de buurt van een obstakel komen. Verschillende leerlingen komen
aan de beurt. Achteraf bespreken we in een kringgesprek hoe het ging en of de leerling zich wel of niet veilig
voelde en hoe het kwam.

Reflectie:
Ik ben gestart met een kringgesprek en heb de leerlingen gevraagd wat vertrouwen eigenlijk is. De antwoorden
van de leerlingen waren onverwacht prachtig! Ik heb gelijk mijn telefoon gepakt om de antwoorden te filmen.
Erg jammer dat ik halverwege de omschrijving van T. door iemand gebeld werd en de rest van zijn omschrijving
niet heb kunnen filmen, maar zelfs het korte stukje is naar mijn mening de moeite waard om te bekijken!
(filmpje te bekijken op: http://youtu.be/xP6MWjsPQH0). Het verbaasde me enorm dat kinderen uit groep 3 op
deze wijze konden omschrijven wat vertrouwen precies is. In hun omschrijving raakten ze precies de kern van
het woord vertrouwen en dat op zesjarige leeftijd!
Tijdens de eerste activiteit viel mij op dat geen van de leerlingen twijfelde om zijn of haar ogen dicht te doen.
Toen wij de activiteit bij drama een keer deden, schuifelden wij door de zaal. De leerlingen gingen in rap tempo
door de zaal. Ik denk eerlijk gezegd dat dit meer te maken heeft met de leeftijd en het nog niet overzien van de
consequenties dan het rotsvaste vertrouwen in elkaar. Ondanks mijn duidelijke instructie dat de “blinde
leerlingen” om de obstakels heen moesten lopen was er een leerling die het nodig vond de andere leerling op
de trampoline te sturen. Met het gevolg dat deze leerling zich bezeerde. Dat was een mooie aanleiding voor
het kringgesprek na de activiteit. T. gaf aan in een volgende activiteit liever niet meer met Y. te lopen, omdat hij
bang was dat hij zich weer pijn zou doen. Dit riep veel reacties op bij de andere leerlingen: T. vertrouwde Y. niet
meer omdat hij zich niet aan de afspraak had gehouden. Een mooi moment dat naar mijn mening zeer duidelijk
maakte waarom het vertrouwen geschonden was.
Tijdens de tweede activiteit ging het met de eerste twee leerlingen heel goed. Bij de derde leerling verslapte of
de aandacht, of ze werden wat overmoedig, want A. botste tegen de kast en struikelde tot twee keer toe over
de mat. Ook moest ik een keer heel hard “Stop, omdraaien” roepen, anders hadden ze haar over de glijbaan
laten vallen. Wel weer een mooie reden voor een gesprek achteraf. A. gaf aan dat ze het niet prettig had
gevonden met de ogen dicht omdat haar klasgenoten haar niet goed “beschermd” hadden. Die waren het wel
met haar eens.
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Bijlage 6: Activiteit 6 – Viering en diploma
Doelstelling:
Het op een feestelijke wijze afsluiten van het project. Het belonen van de leerlingen voor hun inzet door middel
van het uitreiken van een diploma.
Beginsituatie:
Dit is de laatste activiteit binnen het thema “Ik weet hoe het hoort". De leerlingen hebben de vorige week zelf
een uitnodiging gemaakt voor hun ouders voor de uitreiking. De leerlingen krijgen een diploma omdat ze
tijdens het project veel geleerd hebben over hoe ze met elkaar om moeten gaan.
Beschrijving activiteiten:
In de klas vieren we de afsluiting van het project met het maken van een koksmuts en het versieren van
cupcakes. Na het versieren eten we gezamenlijk van de cakejes, waarna we de ouders en de locatieleider in de
klas ontvangen. We openen de viering met het lied “Ik ben lekker stout”. Daarna reikt locatieleider José de
diploma’s uit en zetten de leerlingen hun handtekening onder het diploma.

Reflectie:
Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de viering samen met de groep gehouden werd. De leerlingen
vertelden echter zo enthousiast over de activiteiten dat de interesse van ouders en locatieleider gewekt werd.
De viering werd dus een stuk groter dan ik had verwacht. Alle ouders waren aanwezig en José wilde graag de
diploma’s uitreiken. Het werd een vrij serieuze aangelegenheid! Voor de leerlingen was de diploma-uitreiking
zeer speciaal, ze waren erg trots en het had voor hen veel waarde dat hun ouders erbij waren. Ikzelf heb het
meer genoten van het knutselen, versieren en vooral van de snorren. Het mooiste moment vond ik het lied dat
de leerlingen uit volle borst zongen voor de ouders. Samen stonden ze voor de klas als één groep, terwijl ik op
mijn hurken af en toe de tekst toefluisterde. Het gaf een gevoel van verbondenheid en saamhorigheid en voor
mij was dat de afsluiting van het project.
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