
 

Goed 
gedaan

zodoen we dat

Les 15  Ken jezelf

andere kinderen / volwassenen

 Hoe ga je om met andere kinderen? 

 Hoe ga je om met volwassenen? 

wie is belangrijk voor jou?

 Met wie kun jij lol hebben? 

 Wie helpt jou als dat nodig is? 

 Bij wie hoor jij?

 Waar voel jij je op je gemak?

Ik

ken jezelf

A

B

noem mijn ouders je en jij. 

Dat doe ik bij alle volwassenen.

zeg u tegen mijn ouders.

Maar de ouders van mijn vriend noem ik gewoon bij hun voornaam. Dat vinden zij fijner. 

waar voel jij je thuis?

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Deze week werken we met Goed gedaan! aan het thema 
‘Ken jezelf’.
Om goed met zichzelf en anderen om te gaan, is het van 
belang dat kinderen leren nadenken over zichzelf. Dit 
schooljaar wordt stilgestaan bij de vragen: Bij wie hoor ik? 
Hoe ga ik om met leeftijdgenoten en volwassenen?

In de klas komt het volgende aan de orde: 
• Welke mensen zijn voor jou belangrijk? 
•  Met wie kun je leuke dingen doen en samen lachen? Met 

wie kun je praten over wat je denkt en voelt? Wie helpt je 
als dat nodig is? 

•  Wat is het verschil in omgangsvormen tussen kinderen 
onderling en tussen kinderen en volwassenen? 

Tips voor thuis
•  Omgangsvormen zijn in iedere relatie, op iedere plek en in 

ieder gezin weer anders. Wees dus heel duidelijk over de 
omgangsvormen die u in uw huis wenst. 

•  Accepteer geen grote mond. Uw kind mag boos zijn of 
ergens totaal anders over denken dan u. Hij mag zelfs uw 
smaak afkeuren. Maar hij kan dat altijd fatsoenlijk zeggen! 

•  Wees ook duidelijk over wat u verwacht van vriendjes die 
bij u in huis komen. Hoe wilt u aangesproken worden? Vindt 
u het fi jn om begroet te worden? Zeg dat dan vriendelijk!
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