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LES 5 ELKAAR STEUNEN 

In elke klas over heel de wereld zien de leerkrachten een confrontatie 

tussen wat hun leerlingen in zichzelf voelen en hoe ze dat aan de anderen 
tonen. Een leerling die een beetje bang is probeert een andere bang te 

maken. Wie zacht en verlegen is zet een grote mond op. U moet dat niet 

verbieden of proberen door goede raad om te keren, dat haalt niets uit. 

Wat u wel kunt doen is het anders voordoen, en de leerlingen laten 

ondervinden dat ze elkaar kunnen helpen en naar elkaar kunnen luisteren. 

Dat is de kern van Contactsleutels: we reiken ze met onze oefeningen 

instrumenten aan, die de leerlingen kunnen toepassen in de praktijk. Het 

is geen persoonlijkheidsvorming: persoonlijkheid ontwikkelt zich gelukkig 

grilliger dan in deze gezamenlijke oefeningen.  

 

LESDOEL 

De leerlingen …  
kunnen praten over hun angsten en 

zorgen, over wat hen helpt om ermee 

om te gaan en zich beter te voelen 

leren het begrip positieve groepsdruk 

kennen  

kunnen manieren opnoemen om elkaar 

concreet te helpen en steunen in 

moeilijke situaties. 

 

Je leert: hoe je mensen om je heen kunt 

helpen als het nodig is 

U HEBT NODIG  
een groot blad papier aan de muur om 

een slogan op te schrijven 

WOORDENDOOS 
moeilijk parket  positief   

groepsdruk  tussenkomen   

steunen  aanmoedigen   

stoppen  overtuigen 

meewerken  raad geven 

IN EEN NOTENDOP 
1. Energizer – schootzitten in de kring 
2. In koppels reacties op situaties 

bedenken 

3. Per twee een moeilijk parket tekenen 
als stripverhaal 

 

ACTIVITEIT 1 – OP ELKAAR 

STEUNEN 

De kinderen staan achter elkaar in 

een cirkel terwijl u muziek speelt. De 
cirkel draait dus iedereen stapt mee. 

Als de muziek stopt zit de hele kring 

op de schoot van de persoon achter 
zich. De kinderen moeten zich 

vasthouden aan de heupen van 

degene voor hen. Dan laten ze zich 

zachtjes neerzakken op de persoon 
erachter. Het is eigenlijk gemakkelijk 
maar vereist vertrouwen in elkaar en 

samenwerking. Herhaal het een paar 
keren.  

 

Wissel gedachten en gevoelens uit. 
Benadruk het belang van 

vertrouwen, steun en samenwerking. 

Leg het doel van de les uit en maak 

duidelijk dat steun het sleutelwoord 
is. 

ACTIVITEIT 2 – POSITIEVE 

GROEPSDRUK 

Geef een paar voorbeelden van 
groepsdruk. Dat kan negatief zijn, 

zoals elkaar aanstoken om iets kapot 

te maken, of iemand met heel de 
groep overtuigen om een emmer 
water over een nieuweling te gooien. 

Maar groepsdruk is ook positief: als 
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je treurig bent kunnen je vrienden je 

opbeuren. Als je samen een 

karweitje moet doen, zoals afdrogen 

of opruimen en niemand heeft er zin 
in, kun je beginnen vertellen of 

zingen, zodat het leuker wordt. En 

soms moet je je vriend of vriendin 
steunen omdat ze anders in gevaar 

zouden komen! 
 
Verdeel de klas in koppels. In het 

werkboek kiest elk koppel een van de 

vier situaties. Vervolgens overlopen 

ze de vragen: wat ze zouden doen 
voor hun vriend of vriendin, wat ze 

zouden zeggen, hoe ze denken dat 

hij of zij zou reageren en wie ze er 
bij zouden halen voor hulp als het 

nodig is. Ze overleggen welk 
antwoord ze geven en noteren dat 

alle twee in hun werkboek.  

 
Laat voor elke situatie een paar 

antwoorden voorlezen en duid op 

verschillen en overeenkomsten 

tussen de manieren om elkaar te 
steunen.  

ACTIVITEIT 3 – IN EEN 

MOEILIJK PARKET 

In hetzelfde koppel bedenken de 
leerlingen een situatie waarin ze zelf 

terecht zouden kunnen komen. Het 

hoeft niet iets gevaarlijks te zijn, 
maar een situatie waarin ze de hulp 

van anderen nodig hebben. Je voelt 

je bijvoorbeeld alleen, of onzeker. Je 

wilt of je moet iets in een groep 

vertellen en je weet niet hoe de 

anderen gaan reageren. Je hebt iets 

uitgehaald en weet niet wat er nu 

gaat gebeuren. Kortom: je zit in een 
moeilijk parket.  

 

Een van de twee leerlingen in het 
koppel tekent een stripverhaal in vier 

blokjes:  
1. de situatie  
2. wat je wilt dat je vrienden 

zeggen 

3. wat je wilt dat je vrienden 
doen 

4. wat je denkt dat de goede 
afloop zal zijn 

 
Laat twee of drie koppels samen 

zitten en hun stripverhaaltjes aan 
elkaar uitleggen.  

Verwerking 

Zoek met de leerlingen in de 
gesprekskring naar een slogan of een 

motto van de klas over hulp en steun 

aan vrienden in een moeilijk parket. 

Vragen om de inspiratie los te 
weken:  
Wat heb je vandaag geleerd om je 

vrienden te helpen? 
Welk voorbeeld dat je hebt gehoord 

heb je in het echt al eens 

meegemaakt?  

Wat vind je dat je moet onthouden 
uit de les van vandaag?  

Schrijf de slogan op een groot blad 

papier en hang het aan de muur.  

 


