
 

Goed 
gedaan

doen we dat

zo
Les 9  Allemaal anders

rekening houden met elkaar...

 Let op wat de ander denkt, wil, voelt. 

 Zorg dat het voor iedereen leuk is.

hoe bekijken anderen het?

om dat te ontdekken moet je: 

 goed opletten (goed kijken en luisteren) 

 vragen stellen (wat wil jij? waarom?) 

 nadenken (wat doet hij meestal?) 

een hond =  schattig / vies / gevaarlijk / leuk

 een hond is voor iedereen anders!

...en met hoe iemand zich voelt

 Wees extra aardig voor iemand die verdriet heeft.

 Laat iemand die boos is even met rust.

 Help als iemand bang is dat hij iets niet kan.

Ik

ken jezelf

A

B

doe geen moeite om anderen te begrijpen. 

Ik probeer niet eens mezelf te begrijpen! 

wil altijd weten wat anderen ergens van vinden. 

Andere mensen hebben namelijk vaak best goede ideeën.

het is maar hoe je het bekijkt

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Deze week werken we met Goed gedaan! aan het thema 
‘Allemaal anders’. 
Om rekening te kunnen houden met een ander, moet een kind 
begrijpen wat er in die ander omgaat. (Wat denkt, voelt en 
wil hij?) Kinderen kunnen dat vaak nog niet goed inschatten. 
Hun inlevingsvermogen moet nog groeien. Help daarbij!

In de klas komt het volgende aan de orde: 
• Mensen reageren verschillend op dezelfde situatie. 
•  Als je goed oplet en nadenkt, kun je ontdekken wat iemand 

anders denkt, voelt en wil. 
• Houd rekening met wat een ander voelt en wil. 

Tips voor thuis
•  Leer uw kind goed naar anderen te kijken en te luisteren.

‘Kijk eens naar je broer! Vindt hij het stoeien nog leuk?’
•  Leg uw kind ook duidelijk uit wat u voelt en wilt, en hoe hij 

daar rekening mee kan houden.
‘Als ik mijn best gedaan heb om iets bijzonders te koken, 
is het voor mij niet leuk als jullie meteen “dat lust ik niet” 
roepen. Ik wil graag dat je opschept en eerst eens goed 
proeft!’

•  Laat uw kind merken dat u zijn gevoelens en wensen 
begrijpt. (Wat niet wil zeggen dat hij daarom ook zijn zin 
krijgt!) 

  ‘Ik begrijp dat jij die fi lm graag wilt zien, maar hij begint te 
laat!’
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