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Omgaan met elkaar:
“Ruzies zijn er om van te leren,
Alleen doen ze vaak wel pijn.
Iemand kan zoveel beweren,
Maar ruzies zijn verdrietig en niet fijn.
Soms kan ik het niet stoppen
Dan knapt er iets in mij
Mijn hart gaat sneller kloppen
en de oorzaak, dat ben jij
Ik wil soms schoppen, ik wil soms slaan,
het is vervelend, ik denk dat dat moet.
Maar als je elkaar dan even laat gaan.
Komt het meestal wel weer goed!
We zijn allemaal anders,
Buitenlanders, of Nederlanders
Dik, dun, groot of klein
Ik weet inmiddels…..
dat we allemaal maar mensen zijn.
En wat zou het mooi zijn
om met al deze verschillen
het beste voor elkaar te willen
Elkaar te helpen, te respecteren en voor elkaar klaar staan
En op een goede manier met elkaar om te gaan!”
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Voorwoord
Dit onderzoek is gemaakt in het vierde jaar van de PABO voor de kernopgave identiteit.
Hierin kunt u lezen wat mijn identiteit is als leerkracht en hoe ik eigen ervaringen heb
omgezet naar het thema ‘omgaan met elkaar’.
Rondom dit thema heb ik onderzoek gedaan in de theorie binnen verschillende
invalshoeken. Deze invalshoeken zijn verdeeld in hoofdstukken in het theoriedeel. Het
tweede deel van dit onderzoek is het praktijkdeel, waarin u kunt lezen welke activiteiten ik
heb gekozen om samen met de kinderen mee aan de slag te gaan.
Ik wens u veel plezier met het lezen van dit onderzoek!
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Inleiding:
Op zoek naar mijn identiteit spelen kennis en ervaringen die reeds aanwezig zijn een
belangrijke rol. voornamelijk ervaring heeft me al gevormd tot wie ik nu ben. Ik heb de
opleiding onderwijsassistente afgerond en zit inmiddels in het vierde jaar van de PABO. Door
de vele stages heb ik al een breed beeld van het onderwijs in Nederland. Binnen iedere
school zijn weer andere collega’s, werkwijzen en visies die men belangrijk vindt. Het is
daarom belangrijk om als leerkracht je eigen visie en identiteit te vormen.
Ik heb voor mijn LIO-stage gericht gekozen voor een school die bij mij past en waar ik veel
uitdaging vind. Mijn LIO-school is REC 4 school de ...school in Oosterhout. Dit is een school
voor kinderen met een indicatiestelling van 4 t/m 13 jaar. Mijn stageklas is groep 7-8.
In het speciaal onderwijs vind ik het belangrijk dat kinderen graag naar school toe gaan, ze
zichzelf veilig voelen op school en dat de school meewerkt aan een stukje opbouwen van de
toekomst van de kinderen. De basis die ze mee zullen krijgen voor de rest van hun leven.
Daarbij is de omgang met elkaar erg belangrijk. In het speciaal onderwijs kost dit meer
moeite dan in het regulier onderwijs. Veel kinderen lopen aan tegen problemen in de
sociaal-emotionele ontwikkeling en kinderen hebben moeite met het uiten en lezen van
emoties en het reguleren van prikkels. Hiermee kan ik aan de slag gaan tijdens de LIO stage.
Naast de praktijk op stage heb ik ook nog te maken met andere kinderen in mijn omgeving.
Zo pas ik op een jongetje van 7 jaar dat af en toe opvallende opmerkingen heeft. Zo vond het
volgende gesprek tussen ons plaats:
“Mijn opa liep met zo’n ding en als je moe bent kun je gaan zitten aan de voorkant.” “Een
rollator noem je dat.” “Waarom heet dat een rollator… ja omdat het zo heet natuurlijk.” “Ja,
daar kan ik je ook geen antwoord op geven, waarom heet een hand een hand en waarom
heet een stoel een stoel?” “Dat heeft God allemaal bedacht, behalve ruzie, dat bedenken de
mensen zelf!”
De visie van mijn oppaskindje in combinatie met de situatie in mijn stageklas stimuleerden
mij dusdanig, dat ik graag op onderzoek uit wilde gaan. Wat maakt dat kinderen ruzie maken
met elkaar? Wat betekent ruzie of juist vriendschap voor kinderen? En wat heeft dit te
maken met het thema omgaan met elkaar?
Het thema waarmee ik aan de slag zal gaan is daarom ‘omgaan met elkaar.’
Belangrijk bij omgaan met elkaar is ook mijn eigen aandeel als leerkracht. De band met
kinderen, hoe je zelf overkomt etc. Daarnaast wil ik als leerkracht ook kijken wat mijn sterke
kanten zijn en wat mijn zwakke kanten zijn. Kan ik mijn sterke kanten inzetten? Verder
beschrijf ik mezelf als leerkracht als volgt: duidelijk, spontaan, rustig, ijverig en ik houd van
structuur.
De rol van mijn levensbeschouwing zal ook terugkomen binnen dit onderzoek. Zo ben ik
katholiek opgevoed en ik geloof in God. Ik geloof in God, doordat ik denk dat er iemand is
die je ongezien steunt, helpt en volgt in je leven. Ook deze visie zal een stukje een rol spelen
in het aanbieden van levensbeschouwelijke activiteiten binnen mijn stageklas, want dat lijkt
me een leuke richting om op te gaan. Dit is een richting die nu niet veel aan bod komt in de
klas en waarbij we als klas samen kunnen experimenteren.
Hierdoor zal er in dit onderzoek aandacht worden besteed aan de volgende leervragen:
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Leervragen:
Welke vraag ik wil onderzoeken om dit thema uit te werken?
Hoe kan ik met behulp van levensbeschouwelijke activiteiten met kinderen stilstaan bij het
onderwerp omgaan met elkaar? Mogelijk in combinatie met het katholieke geloof. Hierbij ligt
de focus op de didactiek.
Welke deelvragen ik daarbij heb geformuleerd:
-Hoe kijken kinderen tegen vriendschap aan?
-Wat vinden zij belangrijk bij vriendschap?
-Wat kan ik als leerkracht meegeven aan de kinderen als het gaat om de omgang met elkaar?
-Hoe ervaren kinderen ruzie?
-Welke didactiek past bij mijn leervraag?
-Welke visies zijn er al op omgaan met elkaar?
-Welke levensbeschouwelijke activiteiten zijn pakkend voor de leerlingen met betrekking tot
dit thema (spreken aan)?
Ik ga me in het theoretische deel van dit onderzoek vooral richten op de volgende
invalshoeken en hoofdstukken in het theoriedeel.
Dit zijn de volgende invalshoeken + de toelichting waarom ervoor gekozen is:
-Christelijke visie  wat zegt het geloof over omgaan met elkaar? Wat kan dit opleveren
voor het aanbieden en uitvoeren van de activiteiten?
-Pedagogische visie  In het REC 4 onderwijs is het stukje pedagogiek erg belangrijk.
Daarnaast is omgaan met elkaar een pedagogische vaardigheid in het onderwijs.
-Didactiek  Voor het aanbieden van levensbeschouwelijke activiteiten is kennis nodig.
Hiervoor wordt in de theorie naar handvatten gezocht om deze activiteiten ook aan te
kunnen bieden.
Aan het einde van het theoriedeel komt nog een reflectie en daarna volgt het praktijkdeel.
Dit wordt later nader toegelicht.
Voor de originele reflectie en situatiebeschrijving zoals gebruikt in de inleiding zie bijlage 1 en
2.
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Theorie:
Christelijke visie:
Volgens stichting Deltacursus (2000-2010), is het onder de loep nemen van de
verantwoordelijkheden die we als Christenen tegenover elkaar hebben een goede manier
om de Christelijke gemeenschap te begrijpen. Stichting Deltacursus geeft aan dat in de Bijbel
beschreven staat hoe wij ons als Christenen horen te gedragen in de omgang met elkaar. In
de Bijbel staat o.a. beschreven dat we elkaar als Christenen lief moeten hebben, we moeten
elkaar onderwijzen en dienen.
Dit geldt voor alle Christenen ter wereld. Ieder heeft dezelfde verantwoordelijkheden en
deze moeten we ook daadwerkelijk in de praktijk brengen. Als we die
verantwoordelijkheden uitvoeren, dan hebben we elkaar lief zoals Jezus ons liefheeft, aldus
stichting Deltacursus.
Volgens Paulus, in zijn eerste brief aan de Christenen van Korinte 13, 1-8.13, is de liefde het
voornaamste. Hij beschrijft dat het niet uitmaakt wat hij doet, als hij de liefde niet heeft, zal
niks hem helpen.
Volgens de Schepper (2006) ben je bij individualisme alleen gericht op jezelf. Dit gaat dan ten
koste van anderen. Christenen zijn ervan overtuigd dat je verbonden moet zijn met anderen,
dit kan in de zin van vriendschap, om je eigen geluk te vinden.
Maar wat houdt dat in? Elkaar liefde geven? Is dit een vorm van omgaan met elkaar?
Door wikipedia (2013) wordt liefde beschreven als: ‘de diepe genegenheid voor,
welgezindheid tot of toewijding voor een ander; soms ook voor een dier, zaak of voorwerp.’
De betekenissen die er aan gegeven worden zijn sterk cultureel en maatschappelijk
geïnspireerd, dit omdat het in ieder land en iedere cultuur anders is. Vanuit de christelijke
traditie geldt dat - als uiterste - een zichzelf opofferen een belangrijk aspect is.
Volgens de Schepper (2006) is ‘bemin je naaste als jezelf’ een mooie zin uit de evangeliën.
Deze zin komt voor in het verhaal de barmhartige Samaritaan. Daarbij stelt hij niet de vraag
wie je naaste is, maar hoe je jezelf naaste kunt maken van ieder mens die dat nodig heeft. In
de praktijk van Jezus’ leven komt dit volgens de Schepper (2006) neer op: ‘de naaste gaat
voor’. Hij beminde zijn naaste dusdanig dat hij zichzelf onderschikte aan het welzijn van de
ander. Een belangrijke uitspraak die Jezus daarbij heeft gedaan: ‘Heb je vijanden lief en bid
voor wie jullie vervolgen.‘
De Schepper (2006) maakt daarnaast ook nog de koppeling naar eigenliefde. Jezelf
waarderen en je eigen mogelijkheden en zelfstandigheid waarderen, horen bij het geloof in
de liefdevolle schepping van God. Daarnaast de wil om jezelf in het leven te realiseren.
Uit bovenstaand stuk blijkt dat liefde een belangrijk aspect is binnen het thema omgaan met
elkaar. Niet voor niets noemt de Schepper (2006) het hoofdstuk waarin hij dit vertelt ‘de
ander en ik’.
Omgaan met elkaar is echter breder dan alleen liefde. Zo omschrijft de Schepper (2006) ook
verbondenheid, fundamenteel vertrouwen en transcendentie zien als belangrijk Christelijk
levensgevoel. Met verbondenheid wordt bedoeld dat er liefde is voor mensen en voor alles
wat bestaat, naastenliefde. Fundamenteel vertrouwen wordt omschreven als hoop als
positieve kijk op het leven en transcendentie zien is het geloof dat er meer is dan je direct
kunt waarnemen en ervaren (De schepper, 2006). Deze 3 funderende vaardigheden
ook wel geloof, hoop en liefde. Liefde en verbondenheid hebben volgens de Schepper (2006)
dus alles met elkaar te maken. Maar hoe zien we dit terug in het dagelijks leven? Als ik aan
willekeurige mensen de vraag stel wat zij verstaan onder omgaan met elkaar dan krijg ik
[7]

antwoorden in verschillende richtingen. Respect is een woord dat door veel mensen
genoemd wordt, waarschijnlijk vanuit de visie dat respect belangrijk is voor het omgaan met
elkaar. Enkele andere antwoorden die vaak voorkwamen: vriendschap, ruzie, vertrouwen en
communicatie. Zelf sluit ik aan bij deze meningen, maar in de praktijk zie ik nog andere
vormen van omgaan met elkaar terug. Binnen mijn stageklas is dit omgaan met verlies en
omgaan met emoties. Dit zijn twee lastige aspecten voor de kinderen.
Dit alles maakt dat de definitie ‘omgaan met elkaar’ erg breed is. Daarom heb ik voor dit
onderzoek mijn eigen definitie van omgaan met elkaar geformuleerd: ‘Omgaan met elkaar is
samen praten, samen werken en samen delen.’
In de breedste zin leven we samen op deze wereld en moeten we samen zorg dragen voor
onze aarde.
Daarnaast zorgen we voor ons land, we werken samen in bedrijven, op scholen, in
ziekenhuizen etc. en we leven normen en waarden na.
Het meest dichtbij is de manier waarop we omgaan met onze naasten. Hier komen de
thema’s vriendschap, ruzie, liefde, respect en emoties bij kijken.
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Didactiek:
Allereerst stel ik mezelf de vraag: Wat wordt er onder levensbeschouwing verstaan? Volgens
van den Berg e.a. (2007) is een levensbeschouwing een geheel van inzichten, waarden en
ervaringen. Dit wordt meestal in verhalende vorm verteld en overgeleverd en het komt in
kenmerkende leefvormen en rituelen tot uitdrukking. Daarbij beschrijven van den Berg e.a.
(2007) zeven dimensies van levensbeschouwing en zeven terreinen van de werkelijkheid:
Zeven dimensies van levensbeschouwing:
1. Opvattingen
2. Verhalen
3. Rituelen
4. Sociale verbanden
5. Waarden en normen
6. Beelden
7. Ervaringen

Zeven terreinen van de werkelijkheid:
1. De natuurlijke dingen
2. De gemaakte dingen
3. De andere mensen
4. De maatschappij
5. De geschiedenis
6. De persoon/het zelf
7. Het geheel/een omvattend
perspectief/het geheim

Daarbij beschrijven van den Berg e.a. (2007) dat de buitenkant van een levensbeschouwing
voor iedereen zichtbaar is. Dit zie je terug in gewoonten en gebruiken. De binnenkant is het
hart van iedere levensbeschouwing en dit past meer bij verhalen en rituelen. Hierbij krijgen
ze meer kennis over levensbeschouwing en religies. Daarbij kunnen ze levensbeschouwelijke
vragen zien, horen en verstaan.

Basisvaardigheden:

Levensbeschouwing in het algemeen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Waarnemen, kijken en luisteren.
Vragen, afstand nemen en nieuwsgierig worden.
Voorstellen, verbeelden en denken
Vertellen, onder woorden brengen en betekenis geven
Dialogiseren, in contact komen met anderen
Waarderen, onderscheid maken en kiezen
Handelen, spelen en uitvoeren
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Ook J. de Schepper (2007) beschrijft dat het vak levensbeschouwing een goed vak is om het
omgaan met elkaar te benadrukken en te leren. Hoe reageer je in bepaalde situaties? Hoe
kun je vragen voor jezelf oplossen? Welke vaardigheden zijn daarvoor nodig? Het volgende
‘schema’ uit het artikel van J. de Schepper speelt daarbij een grote rol. De Schepper (2007)
beschrijft welke basisvaardigheden van belang zijn bij levensbeschouwing algemeen en
Christelijke godsdienst:

Basisvaardigheden:

Levensbeschouwing in het algemeen:
1.
2.
3.
4.

Waarnemen, zintuiglijk waarnemen, verwonderen, voelen en genieten.
Verkennen, nieuwsgierigheid naar de wereld en het leven.
Redeneren, benoemen, argumenteren, waarderen.
Verbeelden, In beelden kunnen zien, wat verder gaat dan woorden en logisch
denken.
5. Communiceren, Ervaringen beelden en opvattingen met anderen uitwisselen.
6. Handelen, kiezen, uitvoeren, doorzetten.
(Christelijke) godsdienst
7. Traditie hanteren, kennen, verbinden met ervaring, creatief voortzetten en
participeren.
8. Verbondenheid beleven, verwantschap en verantwoordelijkheid
9. Fundamenteel vertrouwen, positieve kijk op het leven
10. Transcendentie zien, symbolisch denken, meer zien en aanvoelen dan er direct is.
Het oorspronkelijke schema van de Schepper (2007) is toegevoegd als bijlage
(6).
Als ik kijk naar beide schema’s dan komen veel vaardigheden overeen. Alle geel
gemarkeerde vaardigheden komen overeen en de blauwe komt gedeeltelijk overeen. Enkel
het waarderen staat niet in het schema van de Schepper (2007). Waarderen neem ik wel
mee in het proces. Ik laat het aansluiten bij de activiteiten. Ik vind het schema van de
Schepper (2007) uitgebreider en ook ingaan op Christelijke godsdienst. Daarom kies ik
ervoor het schema van de Schepper (2007) te hanteren in dit onderzoek.
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Aan de hand van de basisvaardigheden, ga ik met de kinderen aan de slag. Daarbij maak ik
de keuze voor een focus op de volgende vaardigheden: Waarnemen, redeneren, verbeelden
en communiceren. Daarnaast zou ik als Christelijke vaardigheid ook verbondenheid beleven
willen toevoegen. In het praktijkdeel wordt deze keuze verder toegelicht. De gekozen
basisvaardigheden zullen een uitgangspunt vormen bij het uitvoeren van één of meer
activiteit(en). Naar alle verwachtingen zullen deze uitgangspunten in het REC 4 onderwijs en
op mijn stageschool ook het meest relevant zijn. Niet alle kinderen hebben een Christelijke
godsdienst, dus ga ik daar in mindere mate op in. Misschien daar waar mogelijk wel een
koppeling maken, maar in grote lijnen zullen we ingaan op algemene levensbeschouwing.
Daarbij vind ik het wel belangrijk dat ik zelf weet welke basisvaardigheden bij de Christelijke
godsdienst van belang zijn. Zeker binnen het REC 4 onderwijs moet er bij het uitvoeren van
de activiteiten goed nagedacht worden over de wijze waarop ze uitgevoerd kunnen worden.
De manier waarop het onderwijs voor levensbeschouwing gaat werken in de
onderwijspraktijk en binnen mijn stageklas, is denk ik door in te gaan op thema’s die spelen
bij de kinderen. Ook van den Berg e.a. (2007) beschrijven dat het goed is om als leerkracht
bepaalde thema’s uit de onderwijspraktijk te halen of zelf aan te kaarten. Voorbeelden van
thema’s zijn volgens hen: Jaloezie, loyaliteit, (on)gelijkheid, vrijheid van meningsuiting,
onzekerheid en verschillende visies. Thema’s die bij ‘omgaan met elkaar’ aan bod kunnen
komen zijn: respect, vriendschap, liefde, ruzie en jaloezie. In het praktijkdeel zal ik verder
ingaan op de uitvoering hiervan en zal ik uitleggen welke keuzes er gemaakt zijn voor het
kiezen van de thema’s.
Naast de didactiek moet er ook rekening gehouden worden met het pedagogische klimaat.
Zo moet het veilig blijven voor kinderen. Voor sommige kinderen is het best moeilijk om op
een bepaalde manier naar dingen te kijken en het kan ook best frustrerend zijn als we
opeens anders te werk gaan dan dat we dat altijd doen. Hiermee ga ik rekening houden bij
mijn praktijkdeel. Daarnaast zal het volgende hoofdstuk dieper ingaan op de pedagogische
visie, omdat dit relevant is voor het onderwerp en ook binnen mijn stageklas.
De start van mijn praktijkdeel zal een verhaal zijn. Ook een levensbeschouwelijk verhaal
vertellen is niet zomaar een opdracht. Hiervoor heb ik de theorie geraadpleegd en de
volgende stappen zal ik gebruiken voor het vertellen van het gekozen verhaal.
Zo beschrijven Deurloo e.a. (2001) zeven stappen om te vertellen uit de Bijbel aan kinderen:
1. De navertelling: Hierbij wordt een element uit de tekst gekozen en uitgewerkt. Zo komt er
nadruk op te liggen, er kan naar een bepaald persoon gekeken worden en de betekenis
wordt duidelijker voor kinderen.
2. De terugblik: terugblik op gebeurtenissen, die in de tekst worden beschreven vanuit een
andere context.
3. De raamvertelling: Hierbij wordt de tekst geplaatst binnen een historische context,
historische aanwijzingen in de tekst worden uitgebouwd tot een raam, aanwijzingen uit
buiten Bijbelse bronnen uitbouwen tot raam en een raam maken d.m.v. eigen fantasie.
4. De monoloog: Eén van de personen uit de tekst vertelt het verhaal vanuit de ik-vorm en
reflecteert op de gebeurtenissen.
5. De poëzie: Hierbij worden poëtische stof bewerkt tot stof voor poëzie voor kinderen en
niet verhalende en verhalende teksten kunnen bewerkt worden tot poëzie.
6. De eigentijdse vertelling: Waarbij Bijbelse beelden afwisselen met eigentijdse beelden en
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waarbij alle Bijbelse beelden om te zetten zijn, of al omgezet zijn in eigentijdse beelden.
7. Het sleutel- of spiegelverhaal: Bijvoorbeeld een vrij verhaal dat de loop van de Bijbelse
tekst op de voet volgt, een themaverhaal dat wordt verteld voorafgaand aan het lezen van
een Bijbeltekst, maar die wel in het thema staat.

Pedagogische visie:
Ook pedagogische aspecten spelen een belangrijke rol in ons onderwijs. Zo beschrijft NJI
(2013) dat volgens Goei & Klejinen (2009) en Atkins e.a. (2008) voor een goed pedagogisch
klimaat de volgende aspecten van belang zijn: duidelijke regels en grenzen, aandacht voor
eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de les. Ook moet het klimaat in de klas een
veilige en zorgzame omgeving zijn voor de kinderen. Dit wetende moet ik vooraf goed
bedenken wat kinderen al kunnen en kennen, hoe ik alles zo duidelijk en overzichtelijk
mogelijk begeleid en de veiligheid waarborg. Zo kunnen ook kinderen uit mijn stageklas aan
de slag met levensbeschouwelijke activiteiten. Ook deze sfeer is belangrijk voor het omgaan
met elkaar. Als kinderen zich veilig voelen dan kunnen ze sociale contacten aangaan en dit
bevordert weer het omgaan met elkaar. Ook zullen sociale contacten belangrijk zijn voor de
toekomst. Volgens Ten Dam e.a. (2003) wordt er steeds meer om bagage gevraagd op
sociaal gebied. Wanneer ik nog verder ga zoeken in de theorie kom ik bij enkele filmpjes
terecht. Zo heeft Volgens schooltv beeldbank (2013) omgaan met elkaar met respect te
maken. Volgens SLO (2013) valt respect ook onder burgerschap. Op internet wordt
burgerschap o.a. beschreven als ‘De wijze waarop inwoners deel hebben en deelnemen aan
de samenleving en zo die samenleving helpen vormgeven. Burgerschap heeft een politieke,
een sociale, een culturele en een economische dimensie.’ Dit staat in relatie met hoe
mensen omgaan met elkaar. SLO (2013) beschrijft de volgende drie domeinen bij
burgerschap:
*democratie - kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming;
democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden
*participatie - kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak en
vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te
kunnen doen
*identiteit - verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke
(levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar?
Binnen dit onderzoek wordt verder ingegaan op het tweede puntje: participatie. De
combinatie tussen omgaan met elkaar en je staande kunnen houden in de maatschappij zijn
nauw verbonden met elkaar. Als je namelijk op een goede manier met elkaar kunt omgaan
dan kun je jezelf inleven in de ander, je kunt conflicten voorkomen, je kunt samenwerken en
je kunt daarnaast vriendschappen aangaan, aldus het kennisplatform wij leren (2013). Ook
wordt gedeeltelijk ingegaan op het derde puntje: identiteit. Er zullen levensbeschouwelijke
vragen aan bod komen, waarbij leerlingen gaan ontdekken hoe zij daar zelf instaan.
Naast een fijne omgeving hebben kinderen ook een aantal behoeften om te kunnen
ontwikkelen. Zo geeft Evelein (2005) nog een aantal basisbehoeften. Hij beschrijft dat Ryan
& Deci (2002) de volgende basisbehoeften beschrijven voor kinderen: competentie,
autonomie en verbondenheid. Onder verbondenheid verstaan zij o.a.: goed contact hebben
met mensen, om kunnen gaan met de mensen met wie je in contact komt, en een warme
band met de mensen waarmee je omgaat. Competentie schetsen zij als taken tot een goed
einde kunnen brengen en met succes uit kunnen voeren en een gevoel hebben van
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bekwaamheid. Autonomie is volgens Ryan & Deci (2002) je niet gedwongen voelen, vrij zijn
om zelf keuzes te maken en vrij zijn in het uiten van ideeën. Wanneer kinderen het (voor
een deel) beseffen dat ze bijvoorbeeld hun leerproces/gedrag zelf in de hand hebben.
Als ik deze basisbehoeften terugkoppel naar het omgaan met elkaar, dan is er in het
bijzonder één basisbehoefte die erg aansluit bij het omgaan met elkaar namelijk:
verbondenheid. Dit heeft te maken met relatie, maar ook met één van de Christelijke
basisvaardigheden, die zoals eerder aangegeven, een focus zal krijgen in het praktijkdeel.
Als ik dit terugkoppel naar de onderwijspraktijk en naar mijn stageklas, dan ben ik van
mening dat kinderen relaties met elkaar nodig hebben. Wanneer ze relaties aan kunnen
gaan zijn ze bezig met het omgaan met elkaar en ontstaat er verbondenheid. Dit in een
brede context, maar als voorbeeld zorgen we er bijvoorbeeld voor dat we aardig zijn tegen
andere kinderen, dat we niet pesten, we iets uitpraten als ons iets dwars zit etc. etc. Het zijn
allemaal zaken die terugkomen in de basisbehoefte verbondenheid / relatie en dit is van
belang om kinderen ook toe te laten komen aan leren. Relatie tussen kind en leerkracht en
relatie tussen kind en kind, waardoor een kind zich prettig en welkom voelt, is een
voorwaarde om te kunnen leren (Kroneman & Bisschop, 2012) en ik deel deze mening. Ik
vind het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten, waardoor ik dit aspect mee ga nemen
binnen de uitvoering van dit onderzoek.

Conclusie en reflectie op theorie:
Ik ben me door het verkennen van de verschillende theoretische bronnen nog bewuster
geworden van mijn eigen identiteit als leerkracht. Voornamelijk de theorie van de Schepper
(2006 & 2007). Zo is me duidelijker geworden hoe Christenen over omgaan met elkaar
denken en daarbij heb ik een mooi verhaal gevonden. Dit verhaal zal vermoedelijk
aanspreken binnen mijn stageklas en ik kan het ook koppelen naar niet Bijbelverhalen of
voorbeelden uit de praktijk. Hier ga ik verder op in binnen het praktijkdeel.
In relatie tot mijn onderzoeksvraag, ben ik een stuk wijzer geworden. Ik heb verschillende
manieren om een verhaal te vertellen en ook manieren om stil te staan bij een verhaal. Het
is goed te weten dat er zoveel vormen zijn. Zelf zou ik in eerste instantie kiezen voor de
navertelling, waarbij er nadruk komt te liggen op een persoon en betekenis. Nu ik meer
invalshoeken en manieren heb ontdekt, kan ik deze ook inzetten binnen de klas. Zo gaat het
ook meer leven bij de kinderen.
Verder weet ik nu dat ik onbewust toch met een bepaalde blik, of door een bepaalde bril
naar leerlingen kijk. Deze blik is gekleurd door mijn eigen ervaringen in mijn leven, de
overtuigingen die ik heb en de waarden en normen die ik heb geleerd binnen mijn
opvoeding. Ik wil me daarom zo blanco mogelijk en onbevooroordeeld mogelijk opstellen.
Namen, uiterlijk, manier van communiceren, afkomst en eerdere ervaringen mogen geen rol
spelen wanneer ik een nieuw kind leer kennen. Ik ben me er namelijk van bewust dat dit van
invloed kan zijn op de relatie tussen mij en het kind en in de literatuurstudie ben ik er ook
mede achter gekomen dat een relatie erg belangrijk is. Dit behoort tot één van de
basisbehoeften van leerlingen. Dit moet wel een basis vormen voor je onderwijs. Inmiddels
is voor een groot deel de band al opgebouwd met de kinderen uit mijn stageklas en gelukkig
is het nog nooit een belemmering geweest. Ik wil me er wel bewust van blijven.
Als het contact tussen de leraar en leerlingen goed is, voelen de leerlingen zich veilig,
kunnen ze actief meedoen, zijn de leerprestaties hoger en kunnen ze zich optimaal
ontwikkelen. Ik denk n.a.v. mijn literatuurstudie dat dit belangrijk is, ook bij
levensbeschouwelijke activiteiten. Zo is bijvoorbeeld bij handelen, communiceren en
redeneren een veilig klimaat nodig, zodat kinderen durven zich te laten horen.
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Verder ben ik me nu bewust van nieuwe invalshoeken. Zo ben ik d.m.v. respect bij
burgerschap gekomen en ik besef me dat dit ook waardevol kan zijn voor de kinderen uit
mijn stageklas. Daarnaast wil ik rekening gaan houden met het schema van J. De Schepper
zoals beschreven staat op pagina 10. Deze basisvaardigheden kunnen een handvat bieden bij
het geven van levensbeschouwing. Verder heb ik voor het praktijkdeel leuke ideeën
opgedaan voor de verdere uitwerking van dit onderzoek. Er staan o.a. spelletjes en verhalen
in passend bij dit thema. Dit zal verder uitgewerkt worden binnen mijn praktijkdeel. De
onderzoeksvragen hebben me geholpen vooraf een focus te leggen op welke invalshoeken
centraal zouden staan. Vriendschap en ruzie zijn in de praktijk thema’s die erg centraal staan
en herkenbaar zijn. Hierbij sluit ik aan bij de leefwereld van de kinderen. Ik vind het
daarnaast belangrijk dat kinderen leren breder te kijken dan alleen naar vriendschap en
ruzie. Daar waar mogelijk wil ik het thema/onderwerp verdiepen, zodat kinderen ook vanuit
andere perspectieven naar het thema omgaan met elkaar zullen kijken. Daarbij heb ik nu
duidelijker in kaart gebracht hoe ik aan de slag kan gaan met het verhaal en welke
basisvaardigheden ik ga gebruiken bij het uitvoeren van de levensbeschouwelijke
activiteiten. In leertaak 10 ga ik hier verder op in.
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Inleiding praktijkdeel:
Na de literatuurstudie kan ik de theorie gaan koppelen aan de praktijk en nu kan ik kijken
welke activiteiten ik zal gaan plannen met de kinderen. Ik ben hiervoor al volop aan het
zoeken en aan het brainstromen. De vraag die ik mezelf daarbij gesteld heb is:
Wat zou ik met de kinderen kunnen doen rondom het thema omgaan met elkaar in
combinatie met levensbeschouwelijke activiteiten?
Ik vind deze vraag wel wat lastig binnen het speciaal onderwijs. Ik ben van mening dat de
kinderen uit mijn stageklas (REC 4) minder werkvormen gewend zijn en dat ze meer moeite
zullen hebben met andere en misschien ook nieuwe werkvormen. De volgende ideeën heb ik
al:

Doelen die ik stel voor de kinderen die zij behaald moeten hebben wanneer dit praktijkdeel
is uitgevoerd:
* De kinderen kunnen na afloop van de lessenreeks benoemen wat levensbeschouwing is en
op welke wijze zij over belangrijke thema’s in het leven denken.
* De kinderen kunnen na afloop van de lessenreeks benoemen welke aspecten van belang
zijn bij het thema ‘omgaan met elkaar’.
*Kinderen weten na afloop van de lessenreeks wie Jezus was en hoe hij mensen vroeger
hielp. (koppeling met het verhaal).
* Kinderen weten na afloop van de lessenreeks hoe ze in gesprek kunnen gaan met elkaar
over belangrijke thema’s zoals vriendschap, ruzie etc.
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*De kinderen weten na afloop van de lessenreeks hoe ze om kunnen gaan met boosheid,
hebben hier evt. alternatieve oplossingen voor.
*De kinderen kunnen na afloop van de lessenreeks stil staan bij levensbeschouwelijke
thema’s door o.a. waar te nemen, te verkennen, te redeneren, verbeelden, communiceren,
handelen en verbondenheid te beleven.
Op de volgende bladzijde zal het praktijkdeel van dit onderzoek starten. De opbouw van het
praktijkdeel ziet er als volgt uit:
-Het gekozen verhaal
-Gekozen activiteiten
-Uitvoering van de activiteiten per activiteit beschreven + reflecties per activiteit
Dit onderzoek zal vervolgens eindigen met:
-Algemene reflectie met daarin mijn groei beschreven
-Literatuurlijst
-Bijlagen
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Het gekozen verhaal:
Ik heb gekozen voor ‘De barmhartige Samaritaan’ een Christelijk verhaal dat aansluit bij het
thema. Dit verhaal gaat over een man die op weg van dorpje naar dorpje wordt aangevallen
door rovers. Twee mensen passeren hem zonder iets te doen, de derde persoon, de
barmhartige Samaritaan, doet wel iets! De boodschap van dit verhaal in combinatie met
mijn thema is dat de Samaritaan wel helpt. Wat zegt het over omgaan met elkaar? Over
vooroordelen? Hoe zou jij dit doen? Naast het vertellen van dit verhaal, bied ik het verhaal
ook aan uit de Bijbel in strip en in een filmpje. Ik heb als aanvulling gekozen voor de strip,
omdat dit vermoedelijk meer aan zal spreken binnen mijn stageklas. Ik wil hier met de
kinderen op ingaan in de klas. Alle vormen van het verhaal wil ik in dezelfde les aanbieden
en gebruiken als aanknopingspunt voor mijn gesprek. De reden voor mijn gekozen verhaal is
kort samengevat als volgt:
- Het sluit aan bij het thema omgaan met elkaar.
- Het zet de kinderen aan het denken.
- Het wordt aangeboden in verschillende vormen: Auditief en visueel.
- Het wordt aangeboden in verschillende contexten.
Ook heb ik gekeken binnen de literatuur waarom het verantwoord is om in te gaan op
verhalen uit de kinderbijbel. Volgens Deurloo e.a. (2001) is het van belang omdat je kinderen
kennis wilt laten maken met God, die zich laat kennen in de Bijbelse geschriften en omdat je
vindt dat het in de Bijbel gaat over vragen, die mensen zich in de loop der eeuwen steeds
weer hebben gesteld. Ik vind het daarnaast een aanvulling dat onze Bijbel een stukje is van
onze cultuur, literatuur en kunst en ik vind het goed dat kinderen met vragen aan de slag
kunnen gaan.
Op basis van het verhaal sluit ik aan bij de navertelling: nadruk leggen op het aspect omgaan
met elkaar, de terugblik: wat gebeurde er in de tekst? Waar heeft dat mee te maken? Ook
wordt aangesloten bij de eigentijdse vertelling: in de vorm van strip en-of een filmpje. Ik ga
daarnaast nog kijken wat mogelijkheden zijn voor de andere manieren.
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Gekozen activiteiten:
Activiteit 1; het verhaal.
Beginsituatie:
Binnen mijn stageklas wordt weinig gebruik gemaakt van verhalen. Des te leuker is het dat
de kinderen vandaag gaan luisteren naar een verhaal op drie verschillende manieren. Het is
voor deze kinderen van belang dat de activiteit goed wordt afgewisseld met luisteren,
verwerken en actief bezig zijn. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van horizontale en verticale
interactie en er wordt gezorgd voor voorspelbaarheid: zodat de kinderen vooraf weten wat
voor opbouw de les heeft.
Beschrijving van de activiteit:
De leerlingen zullen op drie verschillende manieren kennis maken met het verhaal de
barmhartige Samaratiaan:
1 via een strip
2 via een filmpje
3 een verteld verhaal
Steeds koppelen kinderen tussentijds terug wat ze van het verhaal vinden en wat voor
gevoel het bij hen losmaakt.
Na afloop van de les wordt dit gekoppeld aan het omgaan met elkaar in de klas, hoe gaan wij
met elkaar om? Wat is hiervoor belangrijk.
De doelen van deze les:
-Leerlingen leren de essentie uit een verhaal te halen.
-Leerlingen leren stil te staan bij het thema omgaan met elkaar.
-Leerlingen leren de koppeling te maken van het verhaal naar de klas: hoe gaan wij hier om
met elkaar?
-Leerlingen kunnen na afloop van de les zelf aangeven hoe zij willen werken aan het omgaan
met elkaar.
Opbouw van de les:
5 minuten

10 minuten

10 minuten

10 minuten
10 minuten

Leerlingen staan samen met de leerkracht stil bij de titel van het verhaal
de barmhartige Samaritaan. Daarnaast wordt verteld aan de leerlingen
hoe de opbouw van de les eruit ziet.
Leerlingen krijgen het verhaal eerst aangeboden d.m.v. een strip en gaan
dit zelfstandig lezen. Hierna wordt in tweetallen besproken wat ieder van
het verhaaltje vond. Leerlingen maken hiervan aantekeningen.
Leerlingen krijgen het verhaal d.m.v. een filmpje aangeboden. Leerlingen
gaan daarna in dezelfde tweetallen bespreken wat ze van het filmpje
vonden, hoe ze dit hebben ervaren en leerlingen maken een vergelijking
met het stripverhaal.
Leerlingen luisteren naar het verhaal en krijgen hierna ook kort de tijd om
in tweetallen terug te koppelen. Hierna wordt alles klassikaal besproken
De leerlingen maken nu een koppeling tussen het verhaal en de sfeer in de
klas. Hoe kunnen we op een prettige manier omgaan met elkaar?
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5 minuten

De leerlingen sluiten samen met de leerkracht de les af en evalueren wat
er aan bod is geweest en wat ze hebben geleerd.

Reflectie op les 1:
Leerlingen waren erg verwonderd over het verhaal. Ze vonden het allemaal leuk dat ze het
op twee verschillende manieren kregen aangeboden: de terugblik, waarbij bij het verhaal
werd gekeken naar de gebeurtenissen van het verhaal en hoe wij daar in het jaar 2014 tegen
aankijken. Wat vind je hier van? Gebeurt het nog steeds denk je? Kinderen konden hier erg
goed bij stilstaan. Eén van de conclusies was: “Ik denk dat het nog steeds gebeurt juf, laatst
was een oud vrouwtje gevallen en iedereen reed door. Gelukkig konden wij haar helpen”.
Mooi om er op deze manier met de kinderen bij stil te staan.
De tweede manier was de eigentijdse vertelling d.m.v. een strip en een filmpje. Leerlingen
vonden dit leuk voor de afwisseling, maar de eerste reactie was niet heel enthousiast. Toen
leerlingen de strip kregen, was de eerste opmerking: “Ik houd niet zo van Bijbelverhalen,
juf!” Hier meteen op ingehaakt en gevraagd waarom niet. Omdat ze saai zijn, ze werden
vroeger zo saai verteld en soms kon ik het verhaal niet eens volgen. Daar gaan we iets aan
doen! Heb de leerlingen duidelijk gemaakt dat het geen toets is, dat het vooral de bedoeling
is dat de kinderen goed meedoen en dat het dan vanzelf goed komt. Dit was ook zo, na een
tijdje werden de kinderen enthousiast. Ik vond het wel heel mooi om te zien dat de kinderen
nog het meest onder de indruk waren van het vertelde verhaal door de leerkracht. Vooral in
deze tijd vind ik dat erg mooi.
Na het verhaal hebben we gekeken naar de essentie: wat wil het verhaal nou eigenlijk
vertellen? Antwoorden waren:
-Dat je aardig moet zijn voor elkaar.
-Dat je elkaar moet helpen.
-Dat je er voor elkaar moet zijn.
-Dat niemand goed of slecht is.
Aan de hand van deze uitspraken zijn we naar het centrale thema gegaan: ‘omgaan met
elkaar’. Daarbij gesteld dat het soms best moeilijk is om op een goede manier met elkaar om
te gaan, daarbij een eigen voorbeeld gegeven. Gevraagd aan de kinderen wat ze graag nog
wilde leren over dit thema. Hieruit zijn de volgende leervragen gekomen:
-Wat is vriendschap?
-Hoe kun je omgaan met ruzie/boosheid
-Hoe kun je een mening geven?
-Wat hebben we geleerd?
Deze leervragen zullen in volgende lessen behandeld worden.
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Activiteit 2; wat is vriendschap?
In voorgaande les is naar voren gekomen dat leerlingen de volgende aspecten willen
oefenen en behandelen m.b.t. omgaan met elkaar.
-Wat is vriendschap?
-Hoe kan ik omgaan met boosheid / ruzie?
-Hoe kan ik mijn mening geven?
-Conclusie omgaan met elkaar.
De 3 eerste thema’s kwamen vooral als leervragen bij de kinderen aan bod. Deze vragen zijn
voortgekomen uit de eerste les. In deze les zal het daarom gaan over vriendschap en wat dit
is.
Beginsituatie:
Leerlingen kunnen zelf al beschrijven wie vriendjes zijn uit de klas, maar kunnen nog moeilijk
vertellen wat vriendschap precies inhoudt en wanneer iemand een vriend of een kennis is.
Beschrijving van de activiteit:
Leerlingen gaan in groepjes van 2 tot 3 (ongeveer 5 groepjes) opzoeken wat vriendschap is.
Hiervoor mogen ze een computer met internet gebruiken, ze mogen van thuis tijdschriften
meenemen en ook de leerkracht zorgt voor tijdschriften en kranten. Aan de hand hiervan
gaan leerlingen een collage maken over wat in hun ogen vriendschap is. Aan het einde van
de les mag iedereen zijn of haar bevindingen presenteren en dan bespreken we samen wat
voor conclusie we hier als klas uit kunnen trekken.
De doelen van deze les:
-Leerlingen hebben na afloop van de les voor zichzelf ontdekt wat vriendschap is.
-Leerlingen hebben na afloop van de les een beter beeld van het begrip vriendschap en
kunnen onderscheid maken tussen een vriend en een kennis.
-Leerlingen hebben na afloop van de les samen als klas een invulling gegeven aan wat
vriendschap is.
Opbouw van de les:
5 minuten
10 minuten
25 minuten
15 minuten
5 minuten

Leerlingen maken een terugkoppeling naar de vorige les, wat hebben we
besproken en geleerd en welke vraag staat in deze les aan bod.
Leerlingen krijgen uitleg over de opdracht.
Leerlingen vormen 2-tallen / 3-tallen en gaan op zoek naar informatie over
vriendschap. Ze maken hiervan een collage.
Leerlingen presenteren hun bevindingen in de klas en er wordt gekeken
naar de betekenis van vriendschap voor de Poldermolen (groep 7-8)
De leerlingen evalueren samen met de leerkracht de les, hoe is de les
verlopen en wat hebben we geleerd?
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Reflectie activiteit 2.
Voor sommige leerlingen was het lastig om samen te werken. De regels van samenwerken
hierbij herhaald: zachtjes praten, naar elkaar luisteren, om de beurt praten, rustig op je
plaats blijven zitten.
Door de verschillende mogelijkheden om op onderzoek uit te gaan waren de kinderen erg
enthousiast. Als leerkracht heb ik de kinderen geholpen bij het maken van de tweetallen.
Hierdoor verliep het samenwerken uiteindelijk goed.
Leerlingen hadden hele mooie bevindingen. De volgende uitspraken vormen de conclusie
van de les.

Eén groepje had heel mooi: ruzie maken. Een aantal kinderen uit de klas begrepen dit niet.
Toch konden de leerlingen heel goed uitleggen waar dit vandaan kwam: “Wij hebben ook
wel eens ruzie, maar we maken het ook altijd weer goed.” Daarbij heb ik het woordje
goedmaken toegevoegd aan het lijstje en zo was het voor iedereen compleet. Leerlingen een
groot compliment gegeven voor hun inzet en uitkomsten en daarmee de les afgesloten.

[21]

Activiteit 3; Hoe kan ik omgaan met boosheid ruzie?
Beginsituatie:
Leerlingen zijn bekend met de emotie boosheid en kunnen deze aangeven en verwoorden.
Leerlingen vinden het verder lastig om met hun boosheid om te gaan. Vaak ontstaat een
ruzie tussen leerlingen in vechten of schelden. Leerlingen weten dat ze rustig mogen worden
op de ‘PAD plek’ (onderdeel van de PAD methode) waar ze in een luie stoel rustig mogen
worden.
Beschrijving van de activiteit:
Leerlingen gaan eerst een werkblad maken die hen aanzet tot het nadenken over hun
boosheid. Daarna wordt de klas in groepjes verdeeld en worden er verschillende situaties
uitgedeeld. Bij deze situaties gaan de leerlingen een ‘toneel’ stukje voorbereiden waarin ze
laten zien hoe ze de situatie op zouden lossen. Hierna wordt de les besproken.
De doelen van deze les:
-Leerlingen leren na te denken over het gevoel: boos.
-Leerlingen leren oplossingen te bedenken om met boosheid/ruzie om te gaan.
-Leerlingen leren te overleggen.
Opbouw van de les:
5 minuten

5 minuten
15 minuten
30 minuten

10 minuten

Leerlingen koppelen samen met de leerkracht terug naar de vorige
les(sen). Wat is er al aan bod geweest? Wat hebben we al geleerd? Wat
willen we nog leren?
Leerlingen krijgen een introductie van de les. Wat gaat er aan bod komen
en hoe is de opbouw van de les.
Leerlingen krijgen een werkblad en gaan hierop invullen hoe zij zich voelen
als ze boos zijn. Dit wordt na 10 minuten kort klassikaal besproken.
Leerlingen worden in groepjes verdeeld (3 groepjes van 4) en krijgen een
situatie die zij op moeten lossen. D.m.v. een rollenspel mogen zijn dit aan
de klas laten zien. Na ieder stuk wordt kort terug gekoppeld.
De leerlingen bespreken samen met de leerkracht de les na en benoemen
afsluitend welke tips ze nu hebben om te kunnen omgaan met boosheid.
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In de klas zitten 12 leerlingen. Hierdoor worden 3 groepjes van 4 leerlingen gemaakt. Voor
ieder groepje is een andere situatie beschreven. Hiervoor wordt een rollenspel bedacht.
Situatie 1:

Tijdens de pauze ben je met een groepje kinderen aan het voetballen. Er zijn twee teams
gemaakt en jij zit in het team met wat minder goede spelers, het gaat dus ook niet helemaal
eerlijk. Wanneer de kinderen van het andere team maar doelpunten blijven maken, ben jij
het zat en je zegt dat het oneerlijk is. Hier reageert alleen niemand op en nu blijkt het andere
team ook nog eens vals te spelen door een handsbal te maken en te zeggen dat dit niet zo
was. Je wordt er enorm boos om, wat doe je?
Situatie 2:
In de pauze is er een groepje kinderen tikkertje aan het spelen. Jij wilt heel graag mee doen
dus vraagt of je mee mag doen. Twee kinderen zeggen heel snel dat het niet kan en dat er
geen plek meer voor je is. Je vindt dit heel erg en je wordt eigenlijk wel boos, wat doe je?
Situatie 3:
In de klas kost het je erg veel moeite om je te concentreren. Er is een klasgenootje dat
steeds geluidjes blijft maken. Hierdoor kun jij je sommetjes echt niet maken. Wanneer jij er
iets van zegt, wordt je klasgenootje boos en zegt dat het jouw probleem is. Wanneer je het
later nog eens vraagt, wordt je klasgenoot zo boos dat hij je een klap geeft. Daar word jij ook
erg boos om, wat doe je?
Reflectie activiteit 3:
Door de leerlingen eerst het werkblad te geven, konden leerlingen alvast nadenken over
ruzie/boosheid bij zichzelf. Hierdoor hadden leerlingen een duidelijk beeld. Tijdens het
bespreken van deze werkbladen zijn we klassikaal tot de conclusie gekomen dat een aantal
punten leerpunten kunnen zijn voor jezelf, maar ook voor de ander. Hierdoor mochten de
leerlingen het werkblad meenemen voor bij de rollenspellen.
Het verdelen van de klas in groepjes ging goed. Echter was het jammer dat nog niet iedereen
enthousiast was. De achterliggende gedachte heb ik wel kunnen ontdekken, omdat die
kinderen het gewoon heel erg spannend vonden. Leerlingen geprobeerd zoveel mogelijk te
begeleiden door tijdens het bedenken van de rollenspellen rond te lopen. Leerlingen
reageerden heel erg goed op de stukjes en vonden ze ook erg herkenbaar. Daar had ik
natuurlijk vooraf ook over nagedacht. De volgende tips hebben we aan het einde van de les
geformuleerd om met boosheid/ruzie om te gaan.
- Tot 10 tellen.
- Weg lopen van de situatie.
- Hulp gaan halen van de juf.
- Op tijd aangeven dat je iets niet leuk of fijn vindt.
- Stop is stop en nee is nee
-Naar elkaar luisteren.
- Rustig worden op de PAD-plek.
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Activiteit 4; Hoe kun je een mening uiten.
Beginsituatie:
Uit ervaring is gebleken dat leerlingen snel hun mening uitten en hierbij weinig rekening
houden met anderen. Het is iets waardoor de sfeer in de klas niet altijd fijn is. Hierdoor
willen leerlingen dit graag oefenen.
Beschrijving van de activiteit:
In deze les wordt een begeleide discussie gevoerd met de kinderen. De stellingen zijn
stellingen die de leerlingen aan het denken zetten, waardoor er ook een stukje filosoferen
aan bod komt. Aangezien filosoferen met het dieper ingaan op een vraag te maken heeft en
het vraagt om zo´n vraag van verschillende kanten te bekijken is dit een mooie koppeling.
De doelen van deze les:
-Leerlingen leren een vraag/stelling van verschillende invalshoeken te bekijken.
-Leerlingen leren naar elkaar te luisteren.
-Leerlingen leren op een rustige en verantwoorde manier hun mening te geven.
Opbouw van de les:
5 minuten

Leerlingen maken een terugkoppeling naar de vorige les, wat hebben we
besproken en geleerd en welke vraag staat in deze les aan bod.

10 minuten

Leerlingen krijgen uitleg over de opdracht en over je mening geven, hoe
doe je dit op een rustige en verantwoorde manier?

30 minuten

De leerkracht geeft 5 stellingen waarover leerlingen na mogen denken,
hun mening mogen geven en over in discussie kunnen gaan. Na iedere
stelling wordt kort besproken hoe het ging en tips worden meteen
gegeven voor de volgende stelling.

10 minuten

De leerlingen evalueren samen met de leerkracht de les, hoe is de les
verlopen en wat hebben we geleerd?

De stellingen/filosofische vragen:
Het verschil is dat de stellingen nu in de vorm van een vraag gesteld zijn. Leerlingen kunnen
echter wel verschillende meningen hebben.
De leerlingen hebben in de vorige les stil gestaan bij de vraag wat is vriendschap. Om te
beginnen, beginnen we met deze vraag. Hierop zullen de kinderen al snel een antwoord
hebben. Daarna volgen de volgende vragen:
-Moet je altijd eerlijk zijn?
-Gelden er in de klas andere regels dan op straat?
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-Waar was je voor je geboorte?
-Geloof je in (een) God?
-Als mijn hersenen in jouw lichaam zouden zitten, ben ik het dan, of jij?
Reflectie activiteit 4:
Door te beginnen met een vraag waarover de kinderen al eens eerder hebben nagedacht,
werd er meteen actief meegedaan. Daarnaast kregen de kinderen hierdoor een
succeservaring, waardoor de kinderen ook enthousiast werden voor de volgende vragen. De
opbouw en structuur van deze les was heel duidelijk. Je mag NIETS zeggen als iemand anders
aan het woord is. Wil je wat zeggen dan steek je een vinger op en als je de beurt krijgt, mag
je gaan staan om het klassikaal te vertellen.
Leerlingen waren erg enthousiast en konden zich goed aan de regels houden.
De vragen riepen ook echt enige discussie op. Voornamelijk de laatste twee vragen zetten de
leerlingen erg aan het denken. Waar was je voor je geboorte? Was je dan wel ergens? Was
het niet in mijn moeders buik? Was ik niet in een ander leven? Het was een hele mooie
vraag om bij stil te staan en de conclusie was er niet. Om als leerkracht hierbij zo neutraal
mogelijk te blijven vond ik soms lastig, maar wel het beste voor de kinderen. Op die manier
kregen de kinderen echt de ruimte om hun eigen mening en gedachten te vormen.
Verder zijn we tot de conclusie gekomen dat iedereen zijn of haar mening mag geven, maar
dat het ook jouw mening is en dat niet iedereen het hiermee eens hoeft te zijn. Je moet wel
proberen die mening op een rustige en nette manier duidelijk te maken aan iemand anders.
Hierdoor komt de boodschap beter aan.
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Activiteit 5;
Beginsituatie:
Leerlingen hebben de afgelopen weken veel stilgestaan bij omgaan met elkaar. Naast de
activiteiten van identiteit hebben leerlingen ook voor mijn scriptie activiteiten gedaan die te
maken hadden met omgaan met elkaar, maar die meer gericht waren op de verbondenheid.
Leerlingen hebben nu meer kennis over het omgaan met elkaar.
Beschrijving van de activiteit:
Deze laatste activiteit zullen leerlingen laten zien wat ze geleerd hebben en wat ze
meenemen voor in de toekomst. Aan het einde mogen ze in groepjes van 2 presenteren wat
ze geleerd hebben.
Als klaar opdracht na het werken zal deze 1,5 week op het bord staan:
-Een strip maken over wat je geleerd hebt.
-Een verhaal schrijven over wat je geleerd hebt.
-Een powerpoint presentatie maken over wat je geleerd hebt.
-Een andere manier om te vertellen/te laten zien wat je geleerd hebt.
De doelen van deze les:
-Leerlingen kunnen terugkijken op voorgaande lessen en op hun leerproces.
-Leerlingen kunnen verwoorden wat ze geleerd hebben.
-Leerlingen leren feedback te geven aan elkaar en aan de leerkracht; wat ging er allemaal
goed en wat zou de volgende keer nog beter kunnen.
Opbouw van de les:
Eerder
-Leerlingen krijgen uitleg over de opdracht; hoe ga jij/gaan jullie aan ons
laten zien wat je geleerd hebt.
-Leerlingen krijgen tijd als ‘klaar opdracht’ om iets te maken voor bij het
presenteren.
10 minuten
Leerlingen maken een terugkoppeling naar de vorige les, wat hebben we
besproken en geleerd en welke vraag staat in deze les aan bod.
30 minuten
De leerkracht laat de leerlingen aan het woord. Wat heeft iedereen
geleerd, dit wordt gepresenteerd.
10 minuten
De leerlingen evalueren samen met de leerkracht de les en alle lessen, hoe
is de les verlopen, wat hebben we geleerd? En wat vonden jullie ervan? De
gemaakte werkjes mogen mee naar huis.
Reflectie activiteit 5:
De leerlingen hebben erg leuke dingen voorbereid om te kunnen presenteren. Hierin zijn
leerdoelen echt terug gekomen. Zo heeft een kind een stripverhaal getekend waarbij een
jongetje eerst ruzie heeft, maar het later een meningsverschil blijkt te zijn. Daarna maken ze
het weer goed en zijn ze weer hele goede vrienden. Het is leuk om te zien dat alle
onderwerpen van de lessen aan bod gekomen zijn.
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We zijn tot de conclusie gekomen dat we het volgende hebben geleerd en dat dit nog
leerpunten zijn:
Geleerd:
Om op een rustige manier iets te
vertellen.
Naar elkaar luisteren.

Goed over iets na te denken.
Verschil tussen kennissen en vrienden.

Iets op te zoeken.

Van elkaar te leren.
Tips voor boosheid

Leerpunten:
Ook echt rustig reageren als je boos
bent
Vriendschap betekent er voor elkaar
zijn, maar dan ook op momenten dat
je er iets minder zin in hebt.
De tips voor boosheid toepassen als
het nodig is.
Bij het presenteren proberen goed af
te wisselen en iedereen evenveel aan
het woord laten.
Zo min mogelijk reageren op elkaar en
accepteren dat iemand een andere
mening kan hebben.
-

Presenteren was echt een leuke afsluiting van deze lessenreeks. Leerlingen geven aan echt
wat geleerd te hebben en dit is ook terug te zien in de praktijk. Leerlingen zijn heel
enthousiast over de lessen en ook ik vond het erg leuk op deze manier met de kinderen
bezig te zijn. Voor een uitgebreidere terugblik op het vak identiteit verwijs ik u naar de
algemene reflectie.

[28]

Algemene reflectie op het vak identiteit:
Dit jaar heb ik mijn LIO stage gelopen in het REC 4 onderwijs. Een vorm van onderwijs die ik
nadat ik er ooit een eerdere stage had gehad, nog erg moest ontdekken. Dit heeft ervoor
gezorgd dat ik op zoek was naar een passend thema. Echter de sociaal-emotionele
ontwikkeling is een belangrijk aspect binnen het REC 4 onderwijs en vaak zitten hier wat
knelpunten. Regelmatig ruzie in de pauze en vervelende opmerkingen waren dan het
resultaat. Voor mijn afstudeerscriptie ben ik ingehaakt op de verbondenheid tussen
leerlingen. Daarnaast bleven er nog andere thema’s over die ook zorg en aandacht nodig
hadden. Met name de ruzies in de pauze speelden hierbij een rol. Uiteindelijk is het thema
‘omgaan met elkaar’ gekozen om deze kinderen te stimuleren op een prettige manier met
elkaar om te gaan. Aan de hand van een verhaal hebben we als groep samen een
lessenreeks opgesteld. Hierbij was de invloed van de kinderen erg belangrijk. Hier kom ik
later verder op terug.
Qua onderzoeksvraag heb ik in de theorie ontdekt dat er veel creatieve manieren zijn om het
omgaan met elkaar te stimuleren. De verschillende werkvormen waren divers, waardoor ik
voor de kinderen een boeiende lessenreeks kon ontwerpen.
Wat me in de levensbeschouwelijke theorie is opgevallen, is dat vroeger de naaste voor
jezelf ging en dat dit in veel gevallen heel erg is veranderd. Ik denk dat ouders het nog wel
voor hun kinderen ervaren, maar als je het hebt over vrienden, buren etc. dan is dit een heel
ander verhaal. Ik vind de maatschappij tegenwoordig erg individualistisch ingesteld, terwijl
er juist zoveel bagage van je wordt verwacht op sociaal gebied. Dat het juist voor kinderen in
het REC 4 onderwijs lastig is om dit toe te passen, maakt het alleen maar een grotere
uitdaging. Wat me is opgevallen in de praktijk is dat het opvallend is hoe goed kinderen het
allemaal wel weten, maar dat dit meer moeite kost om dit toe te passen in andere situaties.
Dit maakt het wel een uitdaging om hier aan te werken, maar ook om erop te wijzen
wanneer er een situatie plaatsvindt waarbij de kinderen dit toe kunnen passen. De gemaakte
keuze om leerlingen voor het praktijkdeel zelf invulling te laten geven aan de lessenreeks is
bewust gedaan. Kinderen waren hierdoor extra betrokken en enthousiast en hebben naar
mijn mening echt iets kunnen leren. O.a. de tips om met boosheid om te gaan zijn handig om
toe te passen wanneer het nodig is.
Dat de kinderen het verhaal zo boeiend vonden en dat de les ook extra afwisselend was door
de verschillende vormen van de verhalen, is ook een inzicht. Hier was ik me vooraf niet zo
erg van bewust en ik stond er denk ik ook niet bij stil. Doordat ik nu ervaren heb dat je
zoveel met verhalen kan doen, kan ik het ook vaker inzetten binnen mijn onderwijs.
Wat ik daarnaast ook een waardevolle conclusie vond, is dat het trainen en toepassen van
de vaardigheden van levensbeschouwing ook onbewust heel erg vaak geïntegreerd zijn in
het onderwijs. Toen ik de activiteiten op papier aan het zetten was, vroeg ik me af welke
vaardigheden erin aan bod kwamen. Dat verkennen, waarnemen, redeneren, verbeelden,
communiceren en handelen allemaal aan bod zijn gekomen. Dit maakt dat kinderen
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onbewust ook met levensbeschouwing bezig zijn geweest, waardoor het een dubbel effect
heeft.
Wanneer ik kijk naar mijn eigen leerresultaat, dan ben ik me ook bewuster geworden van
het inzetten van levensbeschouwing binnen het onderwijs. Zelf heb ik daarbij heel erg
geleerd dat ik de kinderen niet moet onderschatten. Ook al is het REC 4 onderwijs, met
duidelijke regels zijn deze vrijere lessen goed gegaan, waar dit bij de lessen m.b.t.
verbondenheid van mijn andere onderzoek minder goed ging. Het meest waardevolle voor
mij is geweest om verhalen in te zetten binnen het onderwijs en de conclusie daarbij dat
concrete voorbeelden het nog levendiger maken. Ik heb de kinderen door deze activiteiten
ook echt beter leren kennen, waardoor ik ook een betere band met ze heb gekregen. Dit
vind ik persoonlijk als leerkracht erg belangrijk. Wanneer ik volgend jaar voor langere tijd
werkzaam zal zijn in een klas ga ik een soort gelijke lessenreeks geven, omdat ik het resultaat
heb mogen ervaren en dit erg leuk was. Daarnaast wil ik me nog wel bewuster worden van
het inzetten van de vaardigheden van levensbeschouwing en ook zou levensbeschouwing
meer een gerichtere rol mogen krijgen in mijn onderwijs. Nu wordt er weinig aandacht aan
besteed in mijn stageklas en ik merk dat leerlingen zeggen dat ze het ook echt niet leuk
vinden. Door ze na afloop duidelijk te maken dat ze ook nu met levensbeschouwing bezig
zijn geweest, waren kinderen stomweg verbaasd. Dit betekent dat kinderen ook meer
gemotiveerd zouden mogen worden voor levensbeschouwing en dat ik dit meeneem in mijn
verdere handelen.
Dat ik niet op een katholieke basisschool stage liep, was enigszins jammer wat betreft mijn
vorming op katholiek gebied. Echter heeft dit tijdens vieringen geen belemmering gevormd,
omdat de kinderen hier ook voor een deel bij stilstonden en ik in mijn LIO stage aandacht
kon besteden hieraan. Het Bijbelverhaal was voor sommige kinderen wel een schok, maar
uiteindelijk vonden de kinderen het enorm leuk. Opnieuw concludeer ik dat leerkrachten
echt de taak hebben leerlingen hiervoor enthousiast te maken en dat is wel het meest
belangrijke wat ik geleerd heb. Verdere kennis over katholieke vorming heb ik al opgedaan in
het derde leerjaar en dit maakt dat ik deze kennis wanneer nodig ook kan toepassen.
Als ik tot slot terugkijk op mijn leervragen dan heb ik daar als volgt aan gewerkt:
Welke deelvragen ik daarbij heb geformuleerd:
-Hoe kijken kinderen tegen vriendschap aan?
Dit is bij activiteit 2 aan bod gekomen.
-Wat vinden zij belangrijk bij vriendschap?
Dit is tevens bij activiteit 2 aan bod gekomen.
-Wat kan ik als leerkracht meegeven aan de kinderen als het gaat om de omgang met elkaar?
Ik heb hierbij vooral kinderen invulling laten geven, zodat het ook echt waardevol zou zijn
voor hen. Op die manier heb ik de thema’s /leervragen die voor de leerlingen relevant waren
aan bod laten komen.
-Hoe ervaren kinderen ruzie?
Dit is bij activiteit 3 aan bod gekomen, gekoppeld aan boosheid.
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-Welke didactiek past bij mijn leervraag?
Qua didactiek heb ik levensbeschouwelijke aspecten verweven in de activiteiten. Daarbij heb
ik de didactiek die ik gevonden heb over het verhaal, toegepast in de eerste activiteit. Verder
heeft het brainstormen me enorm geholpen bij het bedenken van de activiteiten.
-Welke visies zijn er al op omgaan met elkaar?
Misschien is dit wel het minst aan bod gekomen. Als ik kijk binnen mijn stageklas, dan zijn we
hier zeker mee aan de slag gegaan. Mijn eigen katholieke verdieping heb ik dan weer uit de
theorie gehaald. Wanneer ik nu in deze reflectie terugkijk had ik dit wat meer uit kunnen
diepen. Dit is een leerpunt voor een volgende keer.
-Welke levensbeschouwelijke activiteiten zijn pakkend voor de leerlingen met betrekking tot
dit thema (spreken aan)?
Door te brainstormen en met leerlingen in gesprek te gaan over wat ze wilden leren, heb ik
activiteiten ontworpen die de kinderen erg leuk vonden.

Dit zijn de volgende invalshoeken + de toelichting waarom ervoor gekozen is:
-Christelijke visie  wat zegt het geloof over omgaan met elkaar? Wat kan dit opleveren
voor het aanbieden en uitvoeren van de activiteiten?
Met name bij het kiezen van het verhaal heeft mij de Christelijke visie geholpen. Op die
manier heb ik een passend verhaal met een erg mooie boodschap gevonden. Dit verhaal was
een erg goede opening van een reeks mooie activiteiten.
-Pedagogische visie  In het REC 4 onderwijs is het stukje pedagogiek erg belangrijk.
Daarnaast is omgaan met elkaar een pedagogische vaardigheid in het onderwijs.
De thema’s waren erg herkenbaar en relevant voor de kinderen. Vooral kinderen uit het REC
4 onderwijs hebben hier baad bij. Goede regels waren hierbij wel belangrijk, maar voor mijn
gevoel heb ik de kinderen wel echt iets mee kunnen geven.
-Didactiek  Voor het aanbieden van levensbeschouwelijke activiteiten is kennis nodig.
Hiervoor wordt in de theorie naar handvatten gezocht om deze activiteiten ook aan te
kunnen bieden.
De didactiek heeft mij geholpen bij het aanbieden van het verhaal en het ontwerpen van de
activiteiten.
Wanneer ik nu op het hele proces terugkijk dan kan ik wel concluderen dat ik met veel
plezier heb gewerkt aan dit onderzoek. Mijn eigen identiteit als leerkracht is me nog
duidelijker geworden. Zo weet ik nu dat ik het omgaan met elkaar erg belangrijk vind binnen
de ontwikkeling van kinderen. Ik ga er dus ook zeker regelmatig aandacht aan besteden
wanneer ik straks en eigen klas heb. Verder is een conclusie dat levensbeschouwing nog
meer ingezet mag worden binnen het onderwijs en dat het mijn taak is om kinderen
hiervoor enthousiast te maken. Dit neem ik zeker mee.
Uiteindelijk kan ik concluderen dat leerlingen erg enthousiast waren, maar anderzijds
straalde ik dit als leerkracht ook uit. Ik ga dit alles zeker meenemen voor in de toekomst.
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Bijlage 1 Reflectie
Een reflectie over mezelf als leerkracht.
Wie ben ik als leraar?
Al ruim 6 jaar ben ik mezelf aan het ontwikkelen in het onderwijs. Eerst was dit 3 jaar op de
opleiding onderwijsassistente, waar ik verschillende scholen en klassen heb kunnen zien. Nu
zit ik al ruim 3 jaar op de pabo waar ik aan heb kunnen vullen wat ik op de opleiding
onderwijsassistente nog niet had kunnen zien. Zo heb ik inmiddels stage gelopen in alle
groepen van de basisschool, ik heb lesgegeven op scholen in een dorp en scholen in een
stad, ik heb het regulier onderwijs regelmatig gezien, maar ik heb ook kennis mogen maken
met het REC 3 onderwijs en het REC 4 onderwijs en ik heb 2 keer stage gelopen op het
middelbaar onderwijs. Ik kan wel zeggen dat dit mij een breed beeld heeft gegeven van het
onderwijs in Nederland. Op iedere school geldt weer een andere werkwijze, een andere visie
en werken collega’s op een andere manier samen naar een einddoel toe. Dit heeft mij ook
doen beseffen dat het belangrijk is dat je als leerkracht je eigen visie en identiteit hebt.
Door de vele scholen die ik heb gezien, kan ik nu zeggen waar mijn voorkeuren liggen. Dit
heb ik in het tweede jaar van de pabo al meer uit kunnen diepen. Zo heb ik in het tweede
jaar gekozen om aan de topclass gedragsspecialist te beginnen. Dit heeft me veel boeiende
lessen opgeleverd, maar ook zeker veel kennis en ervaring door stages in het speciaal
onderwijs. Vooral het REC 4 onderwijs sprak mij al vrij snel erg aan.
Ik vind het mooi om kinderen die op een andere school niet mee kunnen, in het REC 4
onderwijs juist wel graag naar school te laten gaan, ze veiligheid te bieden in de klas en ze
een toekomstperspectief te bieden. Dit laatste zegt ook iets over mijn keuze voor het
jongere of oudere kind. Ik vind het een uitdaging om kinderen uit de bovenbouw mee klaar
te stomen voor de middelbare school en de maatschappij. Daarbij vind ik ook de omgang
met elkaar erg belangrijk. Dit kost echter meer moeite voor kinderen in het speciaal
onderwijs dan voor kinderen in het reguliere onderwijs. Met name het uiten van emoties en
het bespreken en reguleren van emoties zie ik vaak terug in leervragen bij kinderen. Dit wijst
ook voor een deel op de keuze van mijn onderwerp voor identiteit.
Als ik mezelf verder mag beschrijven als leerkracht dan vind ik mezelf duidelijk, spontaan,
rustig, ijverig en ik hou van structuur. Deze kwaliteiten en gedragseigenschappen zijn ook
terug te vinden in mijn mindmap. Ik denk als ik naar die kwaliteiten kijk, dat deze een mooi
effect kunnen hebben in het onderwijs. Met name de structuur en rust (en ook wel uitdaging
waar ik van hou) passen in mijn ogen bij het speciaal onderwijs en vormen mij als leerkracht.
Waar sta ik op het gebied van levensbeschouwing?
Daarnaast heb ik zelf ook een levensbeschouwing. Zo ben ik vroeger gedoopt en een beetje
opgevoed met het katholieke geloof. Met een beetje bedoel ik dat mijn ouders me mee
hebben gegeven waar bepaalde feestdagen voor staan, welke vieringen er horen bij het
katholieke geloof rondom de thema’s leven en dood en met bijvoorbeeld kerst een bezoek
brengen aan de kerk. Ik formuleer het als een beetje, omdat niet ons hele leven in het teken
staat van het katholieke geloof. Ik zie mezelf als iemand die gelooft in God, in die zin dat ik
denk dat er iemand is die je ongezien steunt, helpt en volgt in je leven en ik geloof ook dat er
iets is na de dood. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat er niets is na de dood.
Wel zie ik mezelf als modern katholiek, waardoor ik bepaalde visies van het katholieke
geloof nu bekijk met een blik uit 2013. Zo vind ik het niet raar als een man op een man valt
en zie ik het niet zo dat God ons als man en vrouw heeft gemaakt om perse ook samen te
zijn. Ik denk, maar dat is een stukje mijn eigen visie, dat God zou willen dat iedereen
[35]

zijn/haar best doet om gelukkig te zijn. Je mag daar anderen niet mee kwetsen, of pijn mee
doen, maar ik vind dat je dan mag kiezen voor je eigen geluk. In het bovenstaande voorbeeld
als je als man verliefd wordt op een man dan vind ik dat dit gewoon moet kunnen.
Wat mij verder heeft gevormd binnen het katholieke geloof is het vormsel en de communie
die ik heb gedaan. Dat heeft ook aan mijn visie bijgedragen.
Wat is de relatie tussen beide? Hoe beïnvloedt je levensvisie je handelen als leerkracht en/of
andersom?
Wat terug komt in mijn levensbeschouwing is dat ik God zie als iemand aan wie ik steun kan
hebben, die mij helpt en die mij volgt. Ik vind het belangrijk dat je iemand kunt helpen en dat
je steun kunt krijgen van iemand. Geven en nemen dus….
Dit niet zo zeer van God alleen, maar juist van de mensen om je heen. Die misschien ook niet
voor niks op je pad gekomen zijn?
Het belangrijkste daarbij vind ik dat ieder mens zich, waar ook ter wereld, gelukkig moet
kunnen voelen. Een fijn klassenklimaat en een band met de kinderen uit je klas kunnen daar
in jouw klas aan bijdragen. Ik wil er naar streven dat kinderen zich fijn, prettig en veilig
voelen bij mij in de klas, dat ik met ieder kind een persoonlijke band op kan bouwen en dat ik
ze kan helpen steeds een stapje verder te komen. Om ze op die manier een basis mee te
geven voor de rest van hun leven. Als ik samengevat dus kijk naar mijn levensvisie: kinderen
moeten zich fijn voelen in je klas en mijn levensbeschouwing; ik zie mensen graag gelukkig.
Dan komt dit op hetzelfde neer.
Wat vind ik de moeite waard?
Ik vind het de moeite waard om kinderen te laten voelen en ervaren dat zij de moeite waard
zijn. Ook in het speciaal onderwijs zijn er kinderen die dit gevoel niet altijd kennen of hebben
gekend. Ze zijn natuurlijk van een andere school afgegaan, omdat het daar niet goed meer
ging. In sommige gevallen is de thuissituatie niet optimaal en dat ik dan mijn steentje bij kan
dragen aan ontwikkeling bij kinderen en misschien ook wel een stukje geluk, dan geeft dat
mij veel voldoening en maakt mij dit een gelukkig leerkracht.
Welke leervragen heb ik op het gebied van levensbeschouwing?
-Wat weten de kinderen uit mijn stageklas al over levensbeschouwing?
-Hoe kan ik levensbeschouwing op mijn stageschool (in het REC 4 onderwijs) ook voor deze
kinderen op een goede manier aanbieden en aantrekkelijk maken.
-Hoe kan ik kinderen zelf laten ontdekken/ na laten denken over hun eigen
levensbeschouwing en hoe kunnen we die kijk op de wereld bespreekbaar maken? (Kunnen
we daar samen iets van leren?)
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Bijlage 2 beschreven ervaring + woordweb over dit onderwerp:
Beschrijf een ervaring die je raakt en die je kunt benutten in je onderwijs. Bespreek deze
ervaring met medestudenten.
De volgende ervaring heeft onlangs plaats gevonden en heeft mij erg geraakt:
Tijdens het oppassen ging ik mijn jongste oppaskindje op bed leggen. Hij is 6 jaar en zit op dit
moment in groep 3. Voor het slapen gaan zaten we nog even te kletsen. Hij had het over zijn
opa die gevallen was. Ik heb het beschreven in dialoogvorm, waarbij hij de blauwe tekst
sprak en ik de roze.
“Mijn opa liep met zo’n ding en als je moe bent kun je gaan zitten aan de voorkant.” “Een
rollator noem je dat.” “Waarom heet dat een rollator… ja omdat het zo heet natuurlijk.” “Ja,
daar kan ik je ook geen antwoord op geven, waarom heet een hand een hand en waarom
heet een stoel een stoel?” “Dat heeft God allemaal bedacht, behalve ruzie, dat bedenken de
mensen zelf!”
Welke thema’s spelen een rol in deze ervaring?
Het belangrijkste thema wat ik eruit heb gehaald is ruzie, wat in verbinding staat met
omgaan met elkaar. Het geeft duidelijk aan hoe mijn oppaskindje over ruzie denkt en het
geeft ook zijn levensbeschouwing weer. Jammer genoeg heb ik mijn oppaskindje niet in de
klas zitten, want het is ook een stukje filosoferen. Hoe denk je over iets na, waarom is iets
zo? Ik vind hem al diep nadenken over dingen van het leven. Dat hij ook God benoemt vind
ik krachtig. Het geeft aan dat hij daar ook over nadenkt, of het misschien ergens gehoord
heeft. Ik heb wel geprobeerd door te vragen, maar het ging met name om de oneerlijkheid
over ruzie en hoe je op een fijne manier kunt omgaan met elkaar. Ik vind er op deze manier
naar kijken fascinerend en boeiend, waardoor ik meteen motivatie heb om op onderzoek uit
te gaan rondom het thema ´omgaan met elkaar´. Ik denk dat ik bij dit thema in kan gaan op
het stukje ruzie wat mijn oppaskindje aangaf, maar ook op vriendschap, respect etc. Ik ben
benieuwd waar ik allemaal op uit kom bij de literatuurstudie.
Kies een thema dat je verder uit zou willen werken in het kader van deze afstudeeropdracht?
Het gekozen onderwerp voor deze afstudeeropdracht is dus het onderwerp ´omgaan met
elkaar´. Niet alleen omdat ik geboeid ben geraakt door mijn oppaskindje, maar ook omdat
het mij zelf altijd zo boeit. Waarom gaan mensen op een bepaalde manier met elkaar om=
Waarom maken mensen nou ruzie? Hoe verdien je respect en wat is de basis van een goede
vriendschap? Dit alles voornamelijk in het REC 4 onderwijs lijkt me een enorme uitdaging.
Waarom is dit thema relevant voor jezelf en voor kinderen?
Er ontstaan vaak ruzies in het onderwijs en vooral op mijn stageschool heb ik het al
regelmatig gezien. Waarom worden kinderen boos? Zijn ze dan boos op zichzelf? Zijn ze dan
boos op een ander? Waarom zijn kinderen bevriend met elkaar? En wat maakt dat
mensen/kinderen op een bepaalde manier met elkaar omgaan? Ik zou het fijn vinden om
kinderen handvatten te kunnen geven om rustig te worden voor het bijvoorbeeld escaleert
en samen te kijken op welke manier ze om kunnen gaan met elkaar  wat hen ook kan
helpen bij later functioneren in de maatschappij. Daarnaast vind ik het zelf ook goed om te
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weten wat kinderen uit mijn stageklas bezighoudt. Wat speelt er bij hen? En hoe kan ik ze
hulp bieden, of juist ruimte bieden om over dingen na te denken, het uit te vechten of juist
in gesprek te gaan met elkaar?
Waarom is het relevant voor de school?
Voor de school is het eveneens niet prettig als kinderen boos zijn op elkaar en op een
onprettige manier met elkaar omgaan. De sfeer in de klas wordt er daardoor niet beter op,
maar ook staan zulke dingen het leren in de weg. Het lijkt me wel lastig met dit thema aan
de slag te gaan in het speciaal onderwijs, maar ik bekijk het als iets positiefs: elke tip die ik ze
bij kan brengen is fijn. Elke stap in de goede richting is meegenomen.
Wat is de maatschappelijke relevantie van dit thema?
Voor kinderen is het relevant dat ze leren hoe je moet omgaan met elkaar. Daarbij denk ik
dat er niet één manier is voor omgaan met elkaar. Wel zijn er een aantal basistips en
basisregels die van belang zijn bij het omgaan met elkaar. Zo vind ik het belangrijk dat
kinderen leren samenwerken en dat ze leren dat ze niet altijd hun zin krijgen, of zo maar
boos kunnen worden. In de maatschappij wordt dat niet (altijd) geaccepteerd. Dat kinderen
inzicht krijgen in hun eigen gedrag en in de gevolgen van dat gedrag vind ik goed. In die zin
komt het weer terug op mijn visie: ook voor de maatschappij wil ik kinderen voorbereiden.
Woordweb:
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Bijlage 3 verhaal van de Barmhartige Samaritaan:

http://www.youtube.com/watch?v=3kcQGf3LhCI

Bijlage 4: peerfeedback
Ik heb de volgende opmerkingen gehad wat betreft de peerfeedback:
-Probeer erop te letten dat je in schrijftaal schrijft.
-Probeer voorbeelden te geven.
-Probeer concreet te zijn.
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Bijlage 5: schriftlezing uit de eerste brief van Paulus aan de Christenen van Korinte
13, 1-8.13
“Al spreek ik met de taal van de mensen en engelen
als ik niet lief heb,
ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal.
Al heb ik de gave van de profetie,
al ken ik alle geheimen en alle wetenschap,
al heb ik het volmaakte geloof dat bergen zou kunnen verzetten,
als ik de liefde niet heb,
ben ik niets.
Al deel ik al mijn bezit uit,
al geef ik mijzelf prijs om mij daarop te kunnen benoemen,
als ik de liefde niet heb,
helpt mij niets.
De liefde is geduldig en vriendelijk;
de liefde is niet afgunstig,
zij praalt niet,
zij verbeeldt zich niets.
Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk,
zij zoekt zichzelf niet,
zij laat zich niet kwaad maken en
rekent het kwade niet aan.
Zij verheugt zich niet over de onrecht,
maar vindt vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt zij,
alles gelooft zij,
alles hoopt zij,
alles verduurt zij.
De liefde vergaat nooit.
Deze drie dingen blijven altijd bestaan:
geloof, hoop en liefde;
maar de liefde is het voornaamste. “

[40]

Bijlage 6: schema basisvaardigheden voor levensbeschouwing

[41]

Bijlage 7: twee bijlagen van de lessen.
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