INLEIDING

Stel de ouder voor. Ga in gesprek vanuit je
eigen ervaringen met vriendschap.

Manou

David

Wanneer wil je nieuwe vrienden maken?
Als je in een nieuwe klas komt, naar de
brugklas gaat, als je gaat verhuizen, op
vakantie gaat, in een nieuw team komt.
Dit geef ik iemand. Dan

OPDRACHT

Moeten je vrienden hetzelfde zijn als jij?
kunnen er dingen in. Van de
Als je hetzelfde leuk vindt, maak je makkelijk ballonnen word je vrolijk.
contact. Als je anders bent, leer je nieuwe
Isa
dingen en op andere manieren te kijken.
Vertel de ontwerpopdracht: Maak
iets dat helpt om nieuwe vrienden
te maken. Laat de leerlingen een
eigen idee verzinnen en maken met
de materialen van de materiaaltafel.

Hulpvragen tijdens het
ontwerpen: Wat werkt al
goed? Wat werkt nog niet?
Wat kun je verbeteren?

Ik hou van lachen. Wie lacht
ook om dit lange mannetje
met supergrappige oortjes?
Ontwikkeld door Samen in de klas
en getest door kinderen van
Montessorischool Valkenbos
en obs Jan Ligthart

Als iemand mijn taal niet
spreekt, dan vertaalt deze
machine het voor mij.
Wil je meer lessen?
www.samenindeklas.nl

Rond de les af en
vraag een aantal
leerlingen om hun
oplossing te
presenteren.
Alternatief: vraag de
leerlingen om hun
ideeën in tweetallen
met elkaar te delen.

Omar

Geef deze ontwerples eens samen met een
ouder*. Verrijk je onderwijs en ontdek hoe
waardevol het is om ouders inhoudelijk te
betrekken.
VOORBEREIDING

Als ik muziek
maak komen
ze naar mij.

SAMEN

Bruni

Inspiratie
∞ lege verpakkingen
∞ ijslollystokjes
∞ satéprikkers
∞ doppen / knopen
∞ wasknijpers
∞ ballonnen
∞ elastiek
∞ rietjes
∞ kurk
∞ (papieren) borden
en bekers

Vraag een ouder met een bijzondere
vriendschap. Een activiteitenbegeleider,
animator of oppas. Een ouder met
achtergrond in gedragswetenschappen,
pedagogiek of kinderopvang.
∞ Ga uit van 45-60 minuten lesduur.
Leerlingen werken individueel.
∞ Maak een materiaaltafel.
∞ Zorg voor scharen en schilderstape.
∞ Stem af met de ouder. Deze heeft
een centrale rol bij de groene teksten.

Ik vind een kabelbaan
superleuk. Doe je mee?

“Mooie les om schoolbreed te
geven!” Lees de blog van juf Jarah:
samenindeklas.nl/vriendschap

Tip: lees een boek voor
over het (lastig) maken van
vrienden. Een voor leerlingen
herkenbare situatie centraal
stellen helpt bij het inleven.

*

of opa, oma, buurtbewoner, expert,
vrijwilliger, bedrijfsmedewerker

