
 

Inhoud Contactsleutels 

Per leerjaar geven we een aparte handleiding en leerlingenwerkboek uit.  

In elk leerjaar zijn de lessen verdeeld in drie grote delen: 

o Kennis en houding 
Niet alleen informatie over alcohol, medicijnen, tabak, cannabis en andere illegale 

middelen. Maar we leren de kinderen ook een houding aan waarin kinderen geen 

legale en illegale drugs gebruiken.  

o Sociale vaardigheden 
Los van talent kun je sociale vaardigheden aanleren, verbeteren en veranderen. 

Bv. op een eerlijke en veilige manier communiceren, inschatten wat je gaat doen 

om bij een groep te horen en met vrienden snel en moeilijke beslissingen nemen.  

o Persoonlijke vaardigheden 
Dit zijn de competenties die lagere schoolkinderen aanleren om in de puberteit de 

juiste beslissingen te nemen over roken, drinken en ander druggebruik. Bv. je 

mening vormen, je eigen grenzen trekken, je doelen stellen en beslissingen 
nemen.  

  

In het derde leerjaar vindt u volgende lessen: 

Kennis en houding 

les 1: Gezond eten 

les 2: Medicijnen 

Sociale vaardigheden 

les 3: Een klas waar ik me thuis voel 

les 4: Andere mensen hebben ook gevoelens 

les 5: Elkaar steunen 

les 6: Werken aan jouw zelfvertrouwen 

Persoonlijke vaardigheden 

les 7: Waar ik bang van ben: echt of fantasie? 

les 8: Wat voel je? 

les 9: Iets van mezelf 
les 10: Wie ik graag zie 

 

 

Het vierde leerjaar bevat volgende lessen: 

Kennis en houding 

les 1: Een school om je veilig te voelen 

les 2: Roken en alcohol drinken 

les 3: Reclame 

Sociale vaardigheden 

les 4: Wat is een vriend? 

les 5: Sfeer in de klas 

les 6: Goed luisteren 

les 7: Goed spreken 

Persoonlijke vaardigheden 

les 8: Groeien en veranderen 

les 9: Grenzen verkennnen 
les 10: Onder druk staan



 

 

 

In het vijfde leerjaar behandelen we volgende 

thema's: 

Kennis en houding 

les 1: Sigaretten zijn ook drugs 

les 2: Waarschuwingen die werken 

Sociale vaardigheden 

les 3: Gelijk en verschillend 

les 4: Vrede, ruzie en conflicten 

les 5: Pesten 

les 6: Jongens en meisjes 

Persoonlijke vaardigheden 

les 7: Straks word ik puber 

les 8: Jij bent buitengewoon 

les 9: Fouten maken om te leren! 
les 10: Omgaan met heftige gevoelens

 

 

In het zesde leerjaar bespreken we met de 

leerlingen volgende onderwerpen: 

Kennis en houding 

les 1: Gevolgen en gevaren van drugs 

les 2: Medicijnen zijn ook drugs 

les 3: Alcohol is ook een drug 

Sociale vaardigheden 

les 4: Mensen die je helpen 

les 5: Mijn veiligheid in de wereld 

les 6: Regels en afspraken 

Persoonlijke vaardigheden 

les 7: Zeggen wat ik vind 

les 8: De vijf-stappen methode om kritisch te 

denken 

les 9: Wanneer is een geheim geen geheim 
les 10: Mijn eigen doelen 

 

Wenst u meer informatie over het materiaal of de vormingen, neem gerust contact op 

met mevr. Yannick Weyts, telefoon: 09-231 57 48 of per e-mail: 

de.sleutel.preventie@fracarita.org  

 


