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Extra oefeningen

Norm: Je veilig voelen
Oefening: Paspoort
Voor wie:

Groep 5, 6, 7 en 8 voor in de eerste 7 schoolweken.

Doel:

De kinderen leren om aan anderen kinderen te laten zien wie ze zijn.

Toelichting
Iedereen wil gekend worden. Voor een positieve omgang met elkaar is kennis van de ander van
belang. Deze oefening is niet alleen een essentiële voorbereiding voor de andere oefeningen in
paragraaf 7.1 (‘Grip op de groep’), maar ook voor de daarop volgende drie paragrafen. Centraal staat
hier dat de leerling aan de andere leerlingen laat zien wie hij is. Het is een variant op de oefening ‘Dit
ben ik!’ (‘Grip op de groep’, blz. 74).

Voorbereiding
Zorg dat er voldoende gekleurd papier aanwezig is (iets groter dan A-4). Maak van alle kinderen een
foto waarop ze lachend staan en druk deze af in kleur (formaat: pasfoto of iets groter). Maak zelf een
blad in WORD waarin de kinderen op de computer kunnen werken of druk dit blad af zodat de
kinderen het blad met pen kunnen invullen. Op dit blad staan van te voren allerlei leerling
kenmerken afgedrukt zoals ‘Naam’, ‘Adres’, ‘Kleur ogen’, maar ook: ‘Hobby’s’, ‘Lievelingsdier’, ‘Is
goed in…’, enzovoort. Dit is naar eigen invulling. Zorg in ieder geval de kinderen iets positiefs over
zichzelf moeten opschrijven. Het blad moet een liggende pagina-indeling hebben en ruimte bevatten
voor de foto. Zorg dat er kleurpotloden, lijm en eventueel stiften zijn. De klas kan in de gebruikelijke
opstelling blijven staan, het is een individuele opdracht.

Uitvoering









Vertel de leerlingen dat ze vandaag laten zien wie ze zijn. Daarvoor maken ze een eigen
paspoort.
Ze mogen een gekleurd blad uitzoeken. Dit vouwen ze in de breedte dubbel. Op de voorkant
schrijven ze ‘PASPOORT’ en hun naam. Ze versieren de voorkant.
Op de computer vullen ze het paspoortblad in en printen deze uit of ze vullen de afdruk in.
Het blad wordt in de breedte gevouwen en aan de binnenkant van het paspoort geplakt. Er
ontstaat nu een gekleurde rand om het paspoortblad.
De foto wordt er in geplakt.
Eventueel wordt de binnenkant versiert.
De paspoorten kunnen (open) opgehangen worden, neergezet worden of worden voorzien
van gaatjes en in een algemeen toegankelijke map gedaan worden.
Geef de leerlingen de ruimte om een aantal paspoorten van andere kinderen te bekijken.
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Nabespreking




Vond je het lastig om iets positiefs over jezelf op te schrijven?
Staan er in de paspoorten van andere kinderen dingen die je nog niet wist?
Waarom is het belangrijk iemand anders goed te kennen?

René van Engelen
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