Jezelf presenteren
Aardig doen

Sociaal offline/online
De methode Sociaal offline/online bestaat uit tien leskaternen voor het stapsgewijs leren
van sociaal gedrag in een offline en online omgeving. Vijf leskaternen staan in het teken
van Jezelf presenteren en vijf katernen gaan dieper in op Aardig doen.

De vijf pijlers van Sociaal offline/online
•
•
•
•
•

Bevorderen van sociale competentie
Leren door doen (onder andere met de Chatsimulator)
Complexe vaardigheden opdelen in kleine stappen
Herhalen, herhalen en nog eens herhalen
Variëren in betekenisvolle situaties

Inhoud inkijkexemplaar Sociaal Offline/Online
In dit inkijkexemplaar vindt u een aantal lessen uit de katernen, met daarbij de
ondersteunende PowerPoint, die op een USB-stick bij het pakket geleverd wordt.
Pagina 1

Jezelf presenteren:
Jezelf voorstellen - Offline - deel 2
- Lesbeschrijving
- PowerPoint
Pagina 15

Aardig doen:
Een ander erbij betrekken – Online - deel 1
- Lesbeschrijving
- PowerPoint
Pagina 25

Aardig doen:
Sorry zeggen – Integratie
- Lesbeschrijving
- PowerPoint

Jezelf voorstellen

De leerlingen leren zichzelf voorstellen in verschillende offline situaties.
Ze passen de volgende stappen toe:

1. Denk: ga ik me voorstellen of niet?

2. Denk: kan het nu of even wachten?

3. Sta stevig

4. Kijk de ander aan
5. Zeg hallo of hoi

6. Geef de ander een hand
7. Zeg duidelijk je naam

8. Luister goed naar de naam van de ander

Het is raadzaam met het onderwerp Jezelf voorstellen te starten. Vervolgens
kiest u afhankelijk van de behoefte aan welk onderwerp u wilt werken.
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VOORBEREIDEN DEEL 2
•

•
•
•

Zet de ondersteunende PowerPoint klaar. Verzamel eventueel foto’s uit de omgeving, bijvoorbeeld
van een metro of politieagent.
Hang de emoticon- of duimkaarten in de ruimte (ja, ik stel me wel voor - nee, ik stel me niet voor).
Leg de kijkkaarten klaar. Voor deel 2 voegt u de eerste leerstap toe.
Leg voor iedere leerling een setje emoticon- of duimkaarten klaar.

DEEL 2

SITUATIES VOORAF OEFENEN

EEN GOED BEGIN
Herinner de leerlingen aan de vorige les over Jezelf voorstellen. Wie weet nog wat we hebben gedaan en
geleerd?
Kijk ook met de leerlingen terug op de periode tussen deze les en de vorige les. Vraag de leerlingen wie
zichzelf heeft voorgesteld en er iets over wil vertellen.
Kijk met de leerlingen op het digibord welke stappen je moet zetten om jezelf goed voor te stellen.

DOEL

Introduceer het doel (Jezelf voorstellen) door nogmaals de foto van iemand die een ander een hand geeft te
laten zien.
Vraag en vertel aan de leerlingen:
• Wat zie je op de foto? (Je ziet dat iemand een ander een hand geeft.)
• Wat heeft dat met jezelf voorstellen te maken? (Als je je aan iemand voorstelt, als je bij iemand bent,
dan geef je een hand.)
We hebben al veel geleerd over Jezelf voorstellen.
Vanaf nu gaan we verder leren over onszelf goed voorstellen.
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Jezelf presenteren: Jezelf voorstellen OFFLINE

INTERACTIEVE INSTRUCTIE
EEN NIEUWE LEERSTAP

Vertel de leerlingen dat je je soms voor moet stellen, en soms niet. Voordat je je voorstelt, denk je daarover na.
In deze les werk je aan stap 1, Denk: ga ik me voorstellen of niet?

OPDRACHT DIGIBORD

Nodig: emoticon- of duimkaarten hangend in de ruimte

Laat de leerlingen de dia’s met de situaties zien en vraag ze om te kiezen: Je stelt jezelf voor – Je stelt jezelf
niet voor. Wijs hen op de bijbehorende emoticon in de ruimte.
Laat de leerlingen kiezen om naar één van de plekken te gaan: Ja, je stelt jezelf voor – Nee, je stelt jezelf
niet voor. Vindt u dit te onrustig, laat dan de leerlingen één van de kaarten omhoog houden.
Doe het eerst een keer voor. Kijk naar het plaatje van de bakker en denk hardop na of het handig is om
jezelf voor te stellen.
- Bij de bakker.
- Bij de dokter.
- Aan vader of moeder (Als je voor het eerst bij iemand gaat spelen).
- In de supermarkt bij de kassa.
- Aan een nieuwe taxichauffeur.
- Aan een verkoper aan de deur.
- Aan je stagebegeleider (VSO) / Aan een nieuwe juf of meester (SO).
- Aan een nieuwe sportleraar.
- Aan de bouwvakker die op school komt klussen.
- Aan iemand die voor de meester of juf komt.

ONZE REGELS

Stel samen een lijstje op van wat belangrijk is bij stap 1, Denk: ga ik me voorstellen of niet?
Wat zijn de gouden regels van onze groep?
Suggestie:
• Bespreek en laat oefenen: zeg je alleen ‘Hallo’, of ook je naam?

Mogelijk stopt u hier met de les en gaat verder in de volgende les.
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DE LEERLING AAN ZET
ROLLENSPEL INOEFENEN SITUATIES
Spelers: begeleider en leerlingen

Laat de stappen op het digibord zien.
Nodig een leerling uit om één van de situaties van pag. 9 in een rollenspel na te spelen. Bespreek hoe de
situatie verloopt. Bijvoorbeeld: Je (leerling) zit in de wachtkamer van de huisarts (begeleider).
De huisarts komt binnen en zegt jouw naam en kijkt rond. Wat doe je?
Laat bij de start van het rollenspel de leerlingen hardop nadenken: Stel ik me voor of niet?
Ga in het speelvlak staan en nodig één leerling uit.
• Bekrachtig wat de leerling goed doet.
• Betrek de andere leerlingen door te vragen of zij ook zagen dat de leerling het goed deed.
Suggestie:
• Laat uw plek door een andere leerling innemen en laat hen de situatie nogmaals uitspelen.
Zeg telkens duidelijk welke stap de leerling goed deed.

TOEPASSEN
•
•
•
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Bekijk met de leerlingen de voortgang. Bespreek wat ze nog moeten doen om de certificaten te behalen.
Stel je ontmoet deze week iemand die je niet kent. Bedenk dan of het goed is om je voor te stellen.
Denk aan de stappen en stel jezelf voor. Bedenk situaties met de leerlingen. Hoe kan je dit oefenen?
Maak een plannetje: wat ga jij doen?
Maak eventueel foto’s van de leerlingen als zij oefenen. Met de foto’s kunt u de leerlingen in deel 3 zelf
laten controleren of ze de stappen goed hebben uitgevoerd.

Jezelf presenteren: Jezelf voorstellen OFFLINE

Jezelf presenteren
Jezelf voorstellen OFFLINE

f2f
real life
in het echt

5

Stappen: Jezelf voorstellen OFFLINE
1. Denk: ga ik me voorstellen of niet?
2. Denk: kan het nu of even wachten?
3. Sta stevig
4. Kijk de ander aan
5. Zeg hallo of hoi
6. Geef de ander een hand
(naam)

7. Zeg duidelijk je naam
8. Luister goed naar de naam van de ander

Aan wie stel je je voor?
bij de bakker
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Jezelf presenteren: Jezelf voorstellen OFFLINE

Aan wie stel je je voor?
bij de dokter

Aan wie stel je je voor?
aan vader of moeder
(als je voor het eerst bij iemand gaat spelen)

7

Aan wie stel je je voor?
bij de kassa

Aan wie stel je je voor?
aan een nieuwe taxichauffeur
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Jezelf presenteren: Jezelf voorstellen OFFLINE

Aan wie stel je je voor?
aan een verkoper aan de deur

Aan wie stel je je voor?
aan je stagebegeleider

9

Aan wie stel je je voor?
aan een nieuwe juf/meester

Aan wie stel je je voor?
aan een nieuwe sportleraar
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Jezelf presenteren: Jezelf voorstellen OFFLINE

Aan wie stel je je voor?
aan een bouwvakker op school

Aan wie stel je je voor?
aan iemand die voor de juf/meester komt
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Fout voorbeeld

Goed voorbeeld
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Jezelf presenteren: Jezelf voorstellen OFFLINE

3. Sta stevig
4. Kijk de ander aan
5. Zeg hallo of hoi
6. Geef de ander een hand
(naam)

7. Zeg duidelijk je naam
8. Luister goed naar de naam van de ander

1. Denk: ga ik me voorstellen of niet?
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2. Denk: kan het nu of even wachten?
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De ander erbij betrekken

De leerlingen leren een ander ergens bij te betrekken in verschillende online situaties.
Ze passen de volgende stappen toe:

1. Denk: ga ik vragen of de ander meedoet of niet?
2. Denk: wie wil ik dat er meedoet?

3. Kies: welke social media zijn geschikt?
4. Stop

5. Denk: kan … dit zien? (Kijk in je netwerkcirkel)
6. Denk: wil ik dit delen met ...?

7. Typ je bericht/uitnodiging: wil je/ willen jullie meedoen met …?
8. Deel je bericht met deze persoon/groep
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VOORBEREIDEN DEEL 1
•
•
•
•
•
•

Zet de ondersteunende PowerPoint klaar.
Zet de Chatsimulator klaar op het digibord.
Maak kaartjes van de kijkkaart zodat iedere leerling een kijkkaartje van één stap heeft.
Leg voor iedere leerling een setje emoticon- of duimkaarten klaar.
Zorg dat de leerlingen de eigen netwerkcirkel (Mijn netwerk) bij zich hebben.
Print of mail de ouderbrieven.

LES 1

VOORDOEN EN NADOEN

EEN GOED BEGIN
Herinner de leerlingen aan de vorige les over social media. Wie weet nog wat we hebben gedaan en
geleerd?
Bekijk Mijn netwerk op de flap: de personen, berichten en verschillende vormen van social media. Laat
enkele leerlingen hun eigen netwerkcirkel zien.
Kijk ook met de leerlingen terug op de periode tussen deze les en de vorige les. Vraag de leerlingen wie er
iets gepost heeft en er iets over wil vertellen. Leg de link naar de netwerkcirkel.

DOEL

Introduceer het doel (De ander erbij betrekken) door de dia met de volleyballers en het chatgesprek te laten
zien:
• Foto van iemand die een ander vraagt om mee te doen met volleybal.
• Een schermafbeelding van een WhatsApp/chatgesprek waarin iemand aan Samantha vraagt of ze mee
gaat naar de kermis.
Vraag en vertel aan de leerlingen:
• Wat zie je op de linker foto? En wat zie je op de rechter foto?
• Wat hebben deze foto’s met elkaar te maken?
(Ze gaan allebei over een ander erbij betrekken. Op de linker foto zie je iemand die een ander vraagt om
mee te doen met volleyballen; dit hebben we al geleerd.)
(Op de rechterfoto zie je in een WhatsApp/chatgesprekje ‘Er is kermis, heb je zin om mee te gaan?’.
Ook online kun je een ander ergens bij betrekken.)
We hebben al veel geleerd over social media. De komende weken leren we een ander erbij te betrekken op
social media.
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Aardig doen: De ander erbij betrekken ONLINE

INTERACTIEVE INSTRUCTIE
Deze les gaan we eerst leren hoe we een ander online ergens bij betrekken. Een ander online ergens bij
betrekken doe je bijvoorbeeld door iemand een WhatsApp/chat te sturen of aan een chatgesprek toe te
voegen. Of door een bericht op Facebook met anderen te delen of iemand in een bericht te taggen (zorgen
dat die ander je bericht op Facebook ziet).

FOUT VOORBEELD ZONDER STAPPEN
Vertel dat jullie naar een Fout voorbeeld gaan kijken.

Laat de dia met de Facebook-uitnodiging van Mike zien.
Bespreek kort het foute voorbeeld en leg de link met de netwerkcirkels. Mike heeft een bericht op Facebook
gezet. Hij geeft een feestje. Zou hij willen dat iedereen komt? Dus ook mensen die hij niet zo goed kent,
maar die hij wel als vriend heeft op Facebook? Is dit een handige manier om mensen uit te nodigen voor je
feestje? Wat kan er gebeuren als je zo een uitnodiging deelt? Wie kent een voorbeeld van zo’n uitnodiging,
waarbij er veel te veel mensen kwamen?

STAPPEN

Nodig: kijkkaartjes per stap, emoticon- of duimkaarten, netwerkcirkels van de leerlingen

Deze les gaan we leren hoe we online een ander ergens bij kunnen betrekken. We oefenen acht stappen.
Deze stappen zijn belangrijk bij De ander erbij betrekken op social media, maar ook bij andere dingen die je
wilt plaatsen.
Laat de stappen op het digibord zien en lees ze voor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Denk: ga ik vragen of de ander meedoet of niet?
Denk: wie wil ik dat er meedoet?
Kies: welke social media zijn geschikt?
Stop
Denk: kan … dit zien? (Kijk in je netwerkcirkel)
Denk: wil ik dit delen met ...?
Typ je bericht/uitnodiging: wil je/ willen jullie meedoen met …?
Deel je bericht met deze persoon/groep
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FOUT VOORBEELD MET STAPPEN

Geef iedere leerling een kaartje met één stap van de kijkkaart. Geef de leerlingen de opdracht tijdens het
voorbeeld alleen te letten op de stap die op hun kijkkaart staat
Laat de dia met de Facebook-uitnodiging van Mike zien. Vertel dat Mike een feestje wil geven omdat hij 17
wordt. Hij wil een paar vrienden uitnodigen.
Bespreek de stappen één voor één met de leerlingen.
• Vraag na elke stap aan alle leerlingen: Deed Mike dit goed of fout? Laat de leerlingen op hun tafel één
emoticon omdraaien.
• Vraag daarna aan de leerling met het kijkkaartje van die stap:
- Deed Mike dit goed of fout? Laat de leerling één van de emoticonkaarten opsteken.
- Wat deed hij/ wat zei hij? Heeft hij erover nagedacht?
Herhaal eventueel het foute voorbeeld en laat de leerlingen van kijkkaartje wisselen.

GOED VOORBEELD

Nodig: kijkkaarten en emoticon- of duimkaarten per leerling
Vertel dat jullie nu naar een Goed voorbeeld gaan kijken.

Kijk samen naar de dia met de uitnodiging van Mike voor zijn feestje in een chatgesprek. Mike heeft een
tekstje gemaakt om vrienden uit te nodigen voor zijn feestje. Hij heeft er ook een leuk plaatje bij gemaakt.
Hij stuurt dit via WhatsApp/chat naar vrienden die hij wil uitnodigen.
Bespreek de stappen één voor één met de leerlingen:
• Vraag na elke stap aan alle leerlingen: Deed Mike dit goed of fout? Laat de leerlingen op hun tafel één
emoticon omdraaien.
• Vraag daarna aan de leerling met het kijkkaartje van die stap:
- Deed Mike dit goed of fout? Laat de leerling één van de emoticon kaarten opsteken.
- Wat deed hij/ wat zei hij? Heeft hij erover nagedacht?

Mogelijk stopt u hier met de les en gaat verder in de volgende les.
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Aardig doen: De ander erbij betrekken ONLINE

DE LEERLING AAN ZET
Laat de stappen tijdens dit deel van de les op het digibord staan.

VOORDOEN-NADOEN

Vertel dat de leerlingen goed op moeten letten, omdat ze hierna zelf online een ander ergens bij gaan
betrekken. Laat een leerling die kan lezen elke keer een stap oplezen. Speel deze stap na door in tekstwolkjes op het bord op te schrijven (of in te typen) hoe u een ander uitnodigt.
De leerlingen gaan nu zelf oefenen met een ander erbij betrekken door een werkblad (chat of Facebook) in
te vullen.
Leg uit dat de leerling iets mag verzinnen wat hij graag zou willen doen. Hij gaat ook bedenken met wie hij
dat wil doen. Diegene gaat hij online uitnodigen. Laat de leerling de stappen doorlopen. Laat de leerlingen
kiezen welk werkblad ze hiervoor gebruiken (werkblad met chatbericht of werkblad met Facebook-bericht).
Laat leerlingen een bericht schrijven waarin zij een ander ergens bij gaan betrekken. Dat mag van alles zijn,
dat mogen ze zelf bedenken (mee naar de film omdat ze denken dat die ander die film ook leuk vindt,
meedoen met een cadeautje voor een medeleerling, meedoen met een sportteam enz…).
Suggestie:
• U kunt de leerlingen ook laten oefenen in de Chatsimulator.

TOEPASSEN
•
•
•

Laat de leerlingen die al een eigen account hebben op social media, bekijken in welke chats of posts ze
anderen hebben betrokken. Hebben ze de stappen gevolgd? En hebben ze hun bericht gedeeld met de
mensen die ze wilden betrekken? Laat hen de eigen netwerkcirkel erbij gebruiken.
Maak met de leerlingen een plan hoe ze online gaan oefenen met een ander erbij betrekken. Vraag hen
om ook eens een afbeelding te maken van hun scherm als ze een ander ergens voor uitgenodigd hebben.
Geef de ouderbrief mee aan de leerlingen, zodat zij thuis eventueel ook kunnen oefenen.
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Aardig doen
De ander erbij betrekken ONLINE DEEL 1

Mijn netwerk
ik
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Aardig doen: De ander erbij betrekken ONLINE

De ander erbij betrekken

Fout voorbeeld
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Stappen: De ander erbij betrekken ONLINE
1. Denk: ga ik vragen of de ander
meedoet of niet?
2. Denk: wie wil ik dat er meedoet?
Social media

3. Kies: welke social media zijn geschikt?
4. Stop
5. Denk: kan … dit zien? (Kijk in je
3. netwerkcirkel)
6. Denk: wil ik dit delen met ...?

Wil je meedoen?

delen
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7. Typ je bericht/uitnodiging: wil je/ willen
jullie meedoen met …?
8. Deel je bericht met deze persoon/groep

Aardig doen: De ander erbij betrekken ONLINE

Goed voorbeeld
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of

Hoe gaan we dit oefenen?

De ander erbij betrekken ONLINE
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Sorry zeggen
INTEGRATIE
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VOORBEREIDEN
•

•
•
•

Geef eerst de online lessen Sorry zeggen offline en online voordat u met de integratielessen Sorry
zeggen start.
Zet de ondersteunende PowerPoint klaar.
Leg voor iedere leerling een setje emoticon- of duimkaarten klaar.
Leg de kijkkaarten klaar. Zorg ook voor kaartjes per stap van de kijkkaarten.

INTEGREREN OFFLINE-ONLINE
EEN GOED BEGIN
Herinner de leerlingen aan de lessen over Sorry zeggen. Wie weet nog wat je doet als je offline sorry zegt?
En hoe zeg je online sorry?
Kijk ook met de leerlingen terug op de periode tussen deze les en de vorige les. Noem enkele goede voorbeelden die u misschien gezien heeft. Geef de leerling feedback (Ik zag dat Jayson sorry zei tegen Mick toen
hij hem tackelde bij voetbal in de gymzaal. Hij gaf hem een hand en hielp hem omhoog. Mick zei dat het niet
gaf. Sarah reageerde in onze groepsapp met sorry, omdat ze per ongeluk het werkje van Damian mee naar
huis had genomen.)

DOEL

Introduceer het doel (Sorry zeggen offline én online) door nogmaals de twee foto’s te laten zien van een
mannetje dat sorry zegt en van de schermafbeelding van een chat waarin iemand sorry zegt.
Vraag en vertel aan de leerlingen:
• Wat zie je op de linker foto? En wat zie je op de rechter foto?
• Wat hebben deze foto’s met elkaar te maken?
(Ze gaan allebei over Sorry zeggen. Op de linker foto zie je een mannetje dat sorry zegt. We hebben al
geleerd hoe we sorry zeggen tegen elkaar als we bij elkaar zijn.)
(Op de rechte rfoto zie je een schermafbeelding van iemand die via de chat sorry zegt, dus via social media.)
We hebben geleerd hoe we sorry zeggen als je bij iemand bent (offline) en hoe we sorry zeggen als we
contact via internet hebben (online).
Deze les gaan we leren hoe het offline en online sorry zeggen bij elkaar komt.
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Aardig doen: Sorry zeggen INTEGRATIE

ONLINE-OFFLINE
FOUT VOORBEELD

Ga naar het speelvlak en speel het rollenspel Fout voorbeeld in
zijn geheel. Laat op het digibord de dia met Fout voorbeeld zien.
Toon de foto die Sem via Facebook heeft verspreid van Liz.

Fout voorbeeld

Rollenspel Fout voorbeeld
Situatie: Sem is boos dat Liz het uit heeft gemaakt. Uit wraak heeft hij een foto van Liz op Facebook
gezet, waarop ze onder de douche staat. De hele klas heeft de foto gezien op Facebook. Liz is heel
verdrietig. Op school zien ze elkaar.
Hoofdrol: Sem
Bijrol: Liz

Liz komt huilend op Sem aflopen. Ze zegt: ‘Waarom…? Waarom heb je die foto van mij op Facebook
gezet? Die heb ik ooit voor jou gemaakt. Nu heeft de hele klas hem gezien.’
Sem kijkt Liz niet aan en zegt: ‘Ik ben gewoon boos. Wij horen bij elkaar. En jij maakte het uit.
Sorry hoor.’
Liz: ‘Als ik het uitmaak, hoef jij niet zo’n foto van mij op Facebook te zetten. Ik wil je nooit meer zien!’

Bespreek kort het foute voorbeeld en leg de link met de netwerkcirkels (alle leerlingen uit de klas hebben de
foto op Facebook gezien). Bespreek dat de offline en online situatie in elkaar over lopen (geen gescheiden
werelden zijn). Bespreek ook dat je geen blootfoto’s van jezelf aan iemand moet sturen, ook niet aan je
vriendje of vriendinnetje en dat je ook geen blootfoto’s van een ander moet verspreiden als je boos bent.

FOUT VOORBEELD MET STAPPEN

Geef iedere leerling één offline kijkkaart met alle stappen en één online kijkkaart met alle stappen. Geef de
leerlingen de opdracht tijdens het voorbeeld te letten op de stappen die op hun offline kijkkaart staan.
Bespreek de stappen één voor één met de leerlingen. Bespreek eerst de offline situatie uit het rollenspel.
Vraag na elke stap aan alle leerlingen: Deed Sem dit goed of fout? Laat de leerlingen op hun tafel één
emoticon omdraaien. Vraag wat de leerlingen hebben omgedraaid. Bespreek bij elke stap of Sem dit goed of
fout deed.
Bespreek met de leerlingen hoe Sem ook online sorry kan zeggen. Welk bericht zou hij dan kunnen plaatsen?
Doorloop de stappen van de online kijkkaart.
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GOED VOORBEELD

Vertel dat jullie nu naar een Goed voorbeeld gaan kijken.
Laat op het digibord de dia met Goed voorbeeld zien en laat
vervolgens de dia zien met de foto van Liz onder de douche.

Goed voorbeeld

Herhaal zo nodig de offline en online stappen en speel het
rollenspel Goed voorbeeld in zijn geheel.
Rollenspel Goed voorbeeld
Situatie: Sem is boos dat Liz het uit heeft gemaakt. Uit wraak heeft hij een foto van Liz op Facebook
gezet, waarop ze onder de douche staat. De hele klas heeft de foto gezien op facebook. Sem heeft
spijt van zijn actie en heeft Liz een berichtje gestuurd, waarin hij sorry zegt. De volgende dag komen ze
elkaar tegen.
Hoofdrol: Sem
Bijrol: Liz

Sem: Sem ziet Liz en loopt naar haar toe. Sem gaat voor Liz staan en kijkt haar aan. Hij zegt: ‘Sorry Liz
dat ik die foto van jou onder de douche op Facebook heb gezet. Dat had ik niet moeten doen. Dat is
stom van me.’
Liz: ‘Je hebt me er echt pijn mee gedaan, maar ik ben blij dat je dat zelf ook inziet.’
Sem belooft de foto te verwijderen.

Laat de stappen van de online kijkkaart zien. Doorloop met de leerlingen de stappen bij het bekijken van het
berichtje in de PowerPoint dat Sem aan Liz heeft gestuurd.
Geef de leerlingen dan allemaal een stap van de offline kijkkaart. Geef de leerlingen de opdracht tijdens het
rollenspel alleen te letten op de stap die op hun kijkkaart staat.
Bespreek de stappen één voor één met de leerlingen.
• Vraag na elke stap aan alle leerlingen: Deed Sem dit goed of fout? Laat de leerlingen op hun tafel één
emoticon omdraaien.
• Vraag daarna aan de leerling met het kijkkaartje van die stap:
- Deed Sem dit goed of fout? Laat de leerling één van de emoticonkaarten opsteken.
- Wat deed of zei hij? Heeft hij erover nagedacht?
Herhaal eventueel het goede voorbeeld en laat de leerlingen van kijkkaart wisselen.
Leg ook de link met de regels die jullie hebben opgesteld tijdens de vorige lessen.
Vertel de leerlingen dat in de voorgaande situatie Sem eerst via social media een bericht aan Liz stuurde.
Dit deed hij nadat hij een foto van haar op Facebook had gezet. Daarna zagen Sem en Liz elkaar weer op
school. Kunnen de leerlingen nog meer situaties bedenken waarin dat gebeurt?

Mogelijk stopt u hier met de les en gaat verder in de volgende les.
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Aardig doen: Sorry zeggen INTEGRATIE

OFFLINE- ONLINE
GOED VOORBEELD

Vertel dat jullie nu weer naar een goed voorbeeld gaan kijken.
Herhaal zo nodig de stappen en kijk speel het rollenspel Goed voorbeeld in zijn geheel.
Rollenspel Goed voorbeeld
Situatie: Ayrin en Lisa staan in de klas. Ayrin heeft een nieuwe telefoon. Lisa is nieuwsgierig en grist
de telefoon uit de handen van Ayrin. De telefoon valt hierdoor op de grond. Ayrin en Lisa schrikken er
allebei van.
Hoofdrol: Lisa
Bijrol: Ayrin

Ayrin zegt geschrokken: ‘Wat doe je nou?’
Lisa raapt snel de telefoon op en geeft hem terug aan Ayrin. Ze kijkt Ayrin aan en zegt: ‘Sorry Ayrin,
dat ik je telefoon pakte en op de grond liet vallen. Ik hoop dat hij niet kapot is!’
Ayrin kijkt naar haar telefoon en ziet dat hij het nog doet. Ze zegt: ‘Het is oké. Hij doet het gelukkig nog.’
Even later stuurt Lisa Ayrin een appje. Laat de dia zien.

Laat de leerlingen hun offline kijkkaart wisselen en geef de opdracht tijdens het rollenspel alleen te letten op
de stap die op hun kijkkaart staat.
Bespreek de stappen één voor één met de leerlingen.
• Vraag na elke stap aan alle leerlingen: Deed Lisa dit goed of fout? Laat de leerlingen op hun tafel één
emoticon omdraaien.
• Vraag daarna aan de leerling met het kijkkaartje van die stap:
- Deed Lisa dit goed of fout? Laat de leerling één van de emoticonkaarten opsteken.
- Wat deed of zei zij? Heeft zij erover nagedacht?
Bekijk dan met de leerlingen de stappen van de online kijkkaart. Heeft Lisa online ook op de juiste manier
sorry gezegd?
Leg ook de link met de regels die jullie over sorry zeggen hebben opgesteld tijdens een eerdere les.
Vertel de leerlingen dat Lisa eerst in de klas meteen sorry heeft gezegd tegen Ayrin. Ze waren toen bij
elkaar. Daarna heeft Lisa ook nog een berichtje via social media gestuurd aan Ayrin waarin ze nogmaals
sorry zei. Kunnen de leerlingen nog meer situaties bedenken waarin dat gebeurt?
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DE LEERLING AAN ZET
Vraag of er leerlingen zijn geweest die één van bovenstaande situaties weleens hebben meegemaakt:
Sta op als je het hebt meegemaakt.

ROLLENSPEL NASPELEN VAN EEN SITUATIE

Kies enkele situaties die de leerlingen hebben meegemaakt. Laat de leerling vertellen hoe het ging en speel
de situatie na met behulp van de stappen. Hierbij is het wel van belang dat er geoefend wordt met goede
voorbeelden.
Speel samen met een leerling een situatie na die hij heeft meegemaakt. Laat de klassenassistent of leerling
die kan lezen, steeds de stappen verwoorden.
Suggestie:
• U kunt ook gebruik maken van een passend fragment uit een tv-serie die de leerlingen vaak kijken,
waarin sorry wordt gezegd.

TOEPASSEN
Bedenk samen met de leerlingen welke offline en online situaties geschikt zijn om te blijven oefenen.
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Aardig doen
Sorry zeggen INTEGRATIE

Sorry zeggen
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Fout voorbeeld

Sem verspreidt deze foto van Liz
op facebook
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Stappen: Sorry
1. Denk: ga ik sorry zeggen of niet?
2. Denk: kan het nu of even wachten?
3. Sta/zit stevig

Sorry dat ik ...

zeggen
1. Denk: ga ik sorry zeggen of niet?

Sorry dat ik ...

2. Typ je bericht: sorry dat ik …
3. Gebruik als je wil een emoticon:
bijv. traantje/ sip kijkende smiley

4. Kijk de ander aan

4. Denk: wat zou een ander hiervan
vinden?

5. Zeg: sorry dat ik …

5. Kies: plaatsen of niet?

Goed voorbeeld
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Sem verspreidt deze foto van Liz
op facebook

Stappen: Sorry
1. Denk: ga ik sorry zeggen of niet?
2. Denk: kan het nu of even wachten?
3. Sta/zit stevig

Sorry dat ik ...
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zeggen
1. Denk: ga ik sorry zeggen of niet?

Sorry dat ik ...

2. Typ je bericht: sorry dat ik …
3. Gebruik als je wil een emoticon:
bijv. traantje/ sip kijkende smiley

4. Kijk de ander aan

4. Denk: wat zou een ander hiervan
vinden?

5. Zeg: sorry dat ik …

5. Kies: plaatsen of niet?
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Goed voorbeeld
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Stappen: Sorry
1. Denk: ga ik sorry zeggen of niet?
2. Denk: kan het nu of even wachten?
3. Sta/zit stevig

Sorry dat ik ...

zeggen
1. Denk: ga ik sorry zeggen of niet?

Sorry dat ik ...

2. Typ je bericht: sorry dat ik …
3. Gebruik als je wil een emoticon:
bijv. traantje/ sip kijkende smiley

4. Kijk de ander aan

4. Denk: wat zou een ander hiervan
vinden?

5. Zeg: sorry dat ik …

5. Kies: plaatsen of niet?

Hoe gaan we dit oefenen?

Sorry zeggen

36

36

www.cedgroep.nl

