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Weet je wat een supporter is? Een supporter is iemand die aanmoedigt. 
Tijdens de Sta Sterk training mag jij ook één of meer supporters kiezen. Samen met je  
supporter(s) ga je werken aan de opdrachten uit je Sta Sterk-map. Jouw supporters kunnen  
bijvoorbeeld je ouders zijn, maar ook een oma of opa, je oppas of vriendje of vriendinnetje. 
Het kan ook fijn zijn om aan je meester of juf te vragen of die jou wil helpen op school.

Wie worden jouw supporters?

 

Waarvoor is deze map? Om ...

 Bezig te zijn met de training. Hierdoor kun je nog gemakkelijker  
 jouw wens of doel voor de training bereiken.
 Terug te kijken op het oefenen met de oplossingen uit de training.  
 Hierdoor krijg je nog meer plannen om een volgende keer sterk te staan.
 Informatie en tips te zoeken.
 Samen met anderen over anders voelen, denken en doen te praten en te werken.
 Jouw supporter(s) ideeën te geven om jou aan te moedigen en te betrekken  
 bij het werken aan je wens of doel.
 Jouw meester of juf te laten zien wat je leert op de training,  
 zodat deze jou nog beter kan helpen op school.

Welke opdrachten vind je in je map?

Voor elke opdracht staat een klein leeg vakje. Als je de opdracht gemaakt hebt, kun je het vakje  
inkleuren, zo weet je precies welke opdrachten je al af hebt. Soms gebruikt de trainer deze hokjes 
om aan jou te laten weten welke opdrachten je mag maken voor de volgende les. Er zijn verschillende 
soorten opdrachten:

 LEES: een opdracht waar je alle informatie uit de les en de tips nog eens naleest.  
 Met een stift kun je belangrijke informatie onderstrepen of tips kleuren die kunnen helpen.
 DOE: een opdracht die je uitnodigt om iets te oefenen.
 MAAK: een opdracht waar je vragen beantwoordt of soms tekent of knutselt.
 : een opdracht waar je een keuzeopdracht kunt opschrijven die de trainer je geeft.

Inleiding

AAN DE SLAG met je Sta Sterk-map
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Hoe werk je met je Sta Sterk-map?

 Kies vaste momenten in de week, bijvoorbeeld na het avondeten. Welk moment kies jij?

  Vertel dit moment aan je supporter(s) en maak samen afspraken over het moment. 
 Zorg dat zij jou ook helpen herinneren aan dit moment en het werken met je map.
  Zorg dat je altijd minstens twee van de opdrachten maakt. Als het niet lukt om alle 
 opdrachten te maken, kies dan de opdracht waar jij het meeste van leert.
  Als je een opdracht niet begrijpt mag je altijd even de trainer bellen, appen of je vraag 
 in een e-mail sturen.

Wat kan je met de lijstjes met Sta Sterk punten?

In je Sta Sterk-map vind je lijstjes met Sta Sterk punten die passen bij situaties die je sterk kan 
oplossen. Zo kun je af en toe op je lijstje kijken om te zien wat al lukt en waar je nog extra aan 
kunt denken of mee kunt oefenen.

Mag ik mij even voorstellen?

“Hoi, ik ben  STERK!
  Ik ben de mascott e van Omgaan met Pesten en hoor bij de training. 
  Ik weet heel veel over ‘Sta Sterk’. In je map kom je mij regelmatig tegen. 
  Ik heb de Sta Sterk training ook gevolgd en heb gemerkt dat je door te 
  oefenen steeds sterker wordt. Ik geef in deze map regelmatig tips die
  jou ook kunnen helpen. Je komt verschillende plaatjes van mij tegen.”

Inleiding

Dagen Tijd

kun je iets opschrijven of 
maak je een opdracht. 

denk je even na over jezelf 
en maak je een opdracht.

geef ik tips, kies je jouw 
eigen tip of lees je 
belangrijke info.

Als je mij zo ziet
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In het kennismakingsgesprek met de trainer heb je verteld wat jij wilt leren. Je hebt nu een doel of 
een wens. Dat helpt je om ervoor te gaan om straks sterker te staan. Aan het eind van de training 
gaan we kijken in hoeverre je doel is bereikt, of je leerwens in vervulling is gegaan. Schrijf en teken 
wat je wilt leren en maak er wat moois van! 

   Mijn leerwens / leerdoel

OPDRACHT

Leerwens / Leerdoel
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  Kennis gemaakt met de anderen
   Geleerd wat het verschil is tussen plagen en pesten
   Sterke lichaamstaal geleerd

Aan de slag:

    LEES: de informatiebladen in deze les

   DOE: probeer elke dag de sterke lichaamstaal eens uit

    Waar ga jij deze week extra op lett en?
     Hoofd rechtop
      Sterk lopen
      Sterk staan
      Samen met mijn supporter oefenen met de sterke lichaamstaal

   MAAK: versier jouw eigen leerwens/leerdoel 
    In het kennismakingsgesprek met de trainer heb je verteld wat jij wilt leren. Je hebt 
    nu een doel of een wens. Dat helpt je om ervoor te gaan om straks sterker te staan. 
    Aan het eind van de training gaan we kijken in hoeverre je doel is bereikt, of je leerwens
    in vervulling is gegaan. Schrijf en teken wat je wilt leren en maak er wat moois van! 

     …

    SCHRIJF: wat willen jij en je supporter nog vertellen aan jouw trainer?

LES 1 Wat hebben we gedaan?

Hier kan
je schrijven
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1.1 Groepsafspraken

Door met elkaar afspraken te maken zorg je dat iedereen zich veilig voelt in de groep. 
Iedereen weet dan wat wel en niet kan. 

Welke groepsafspraken hebben we gemaakt?

Ik zit in de groep bij:
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1.2 Verschil tussen plagen en pesten

PLAgen pesten

gevolgen
(wat gebeurt er als er geplaagd wordt?)

gevolgen
(wat gebeurt er als er gepest wordt?)



Les 1Pagina  8                 

Grenzen
Je weet vast wel dat er grenzen zijn tussen landen. Als je de 
grens (=lijn) overgaat, dan ben je in een ander land. Ook 
mensen hebben grenzen. Er ligt een grens tussen wat je wel 
wilt en wat je niet wilt.

Voorbeeld: Simon vindt het wel leuk als zijn vriend hem af en 
toe een zachte klap of stomp geeft . Dat doen zij bij elkaar. Hij 
vindt het niet leuk als het te hard gebeurt. Daar ligt dan zijn grens.

Voor jezelf opkomen
Het is belangrijk om voor jezelf op te komen. Dan doen anderen minder makkelijk dingen die jij 
niet leuk vindt. Als je voor jezelf opkomt dan:
 Kun je je mening geven
 Kun je je grenzen aangeven 
 En houd je rekening met de grenzen van anderen

Soms is voor jezelf opkomen lastig, omdat:
 Je bang bent voor de ander
 Je jouw eigen mening niet meer belangrijk vindt
 Er een sterker iemand voor je staat
 Je aardig gevonden wilt worden en daarom je mening voor je houdt
 Je snel boos wordt of gaat vechten

Iedereen kan leren beter voor zichzelf op te komen. 

          Let op! Als je voor jezelf durft  op te komen, zorg je goed voor jezelf. 
          Je bent dan jezelf en wordt aardig gevonden om wie je bent.

Lichaamstaal
Je praat niet alleen met je woorden. Je praat ook met je lichaam. Dat heet lichaamstaal. 
Wat je met je lichaam zegt, is belangrijker dan wat je met woorden zegt. 
Lichaamstaal is:
  Gezichtsuitdrukking
 Gebaren en bewegingen
 Lichaamshouding

Wat ook belangrijk is, is een sterke stem. Dat is:
 Rustig praten
 Luid en duidelijk praten
 Laten horen wat je werkelijk voelt of vindt 

1.3 Informatie over omgaan met pesten

DIT WIL IK

DIT WIL IK NIET Niet
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De verschillen tussen plagen en pesten

Er is een groot verschil tussen plagen en pesten. Als je geplaagd wordt, kun je altijd terug plagen. 
Dan komen er geen problemen. Plagen is niet gemeen, plagen is grappig. Om plagen kun je lachen 
en een volgende keer is een ander aan de beurt.

Toch moet je ook met plagen oplett en. Als hetzelfde kind lang geplaagd wordt, kan het zijn dat 
diegene het niet meer leuk vindt. Misschien lacht hij of zij nog wel. Dat komt dan omdat het kind 
niet kan (of durft ) te zeggen dat het over zijn of haar grens gaat en dan is het pesten. Er zijn ook 
gevoelige kinderen die niet goed tegen plagen kunnen en dat eerder als pesten ervaren. Het is 
belangrijk dat je daar goed op let of het vraagt als je twijfelt.

PLAgen pesten

Iedereen is gelijk Een of meer kinderen spelen de baas, 
hebben de macht

Wie tegen wie is steeds anders Gaat vaak tegen dezelfde persoon

Voor de lol bedoeld Gemeen bedoeld

Makkelijk te stoppen Lastig te stoppen

Voor iedereen is het leuk Een partij heeft  er lol in, de ander niet

Als je het vervelend vindt wat iemand doet dan is het geen plagen, maar PESTEN! 

De ontvanger bepaalt of het plagen of pesten is! 

Schuldgevoelens

Kinderen die gepest worden, denken soms dat het hun eigen schuld is. Dit is niet waar! 
Jij bent wie je bent. Dik of dun, slim of minder slim, wit of zwart, arm of rijk, merkkleding 
of geen merkkleding, wel of geen mobiele telefoon / ipad / ipod, dit maakt allemaal niet uit! 
Iedereen is anders en niemand is perfect. Je bent goed zoals je bent. 

Niemand heeft  het recht om je te pesten, ook al zeggen ze dat je stom bent. Vaak zijn kinderen 
die gepest worden juist heel lieve, grappige en aardige kinderen. Zij vinden het alleen moeilijk 
om voor zichzelf op te komen. Zij worden stil of gaan schelden of vechten.

WEET DUS HEEL ZEKER: GEPEST WORDEN IS NOOIT JOUW SCHULD !!! 

Je kunt altijd beginnen om er wat aan te doen. De eerste stap heb jij al gezet met deze training! 
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Vormen van pesten

Pesten gebeurt op verschillende manieren. 
Soms wordt een kind door één kind gepest, vaker door een aantal kinderen samen.

1. LICHAMELIJK PESTEN 
 1. Duwen
 2. Slaan
 3. Opzij duwen
 4. Dreigen met geweld
 5. Bang maken 
 6. Een tik geven
 7. Schoppen
 8. Met iets naar iemand gooien
 9. Iemand zonder reden aanvallen 

2. PESTEN MET SPULLEN
 1. Andere kinderen dwingen om bepaalde dingen  
  (bijv. schoenen, tas of geld) aan hem of haar te geven
 2. Tegenover andere kinderen bepaalde rechten opeisen.  
  Bijvoorbeeld zeggen: ‘Hier spelen wij altijd’ of  ‘Dit is ons terrein’.
 3. De spullen van andere kinderen kapot maken of verstoppen.

3. PESTEN MET WOORDEN
 1. Iemand beledigen of uitschelden.
 2. Iets naars zeggen over iemand (over kleding, uiterlijk, hoe iemand doet).
 3. Iemand belachelijk maken of voor gek zetten. 
 4. Iemand met opzet in verlegenheid brengen. 
 5. Op sociale media iemand uitschelden of iets anders naars zeggen.

4. PESTEN MET LICHAAMSTAAL
 1. Iemand uitlachen.
 2. Nare gebaren maken, bijvoorbeeld je neus dicht houden als 
  iemand langs loopt (alsof diegene stinkt).
 3. Geluiden maken als iemand in de buurt komt of als reactie 
  op wat iemand zegt (zuchten of  ‘pfff ’ zeggen).
 4. Iemand aanstaren of nastaren. 
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5. PESTEN DOOR BUITENSLUITEN OF NEGEREN
 1. Weglopen van iemand die wil spelen.
 2. Tegen een kind zeggen dat hij of zij weg moet gaan.
 3. Niet luisteren naar een ander kind, bijvoorbeeld door 
  je handen over de oren te doen.
 4. Net doen alsof je een ander kind niet ziet of gewoon niet 
  tegen dat kind willen praten.
 5. Nare houdingen en gebaren (de kring sluiten, een wegstuurgebaar maken).
 6. Tegen andere kinderen zeggen dat ze alleen mee mogen doen als ze eerst bepaalde 
  dingen doen die ze eigenlijk helemaal niet willen doen.
 7. Tegen andere kinderen zeggen dat ze dit kind niet mee mogen laten doen.
 8. Dreigen dat een ander kind iets niet meer mag als hij of zij niet doet wat er gezegd wordt.
 9. Niet reageren op een bericht.
 10. Online iemand blokkeren, verwijderen of uit de groep gooien.

6. PESTEN ALS HET GEPESTE KIND ER NIET BIJ IS
 1. Tegen de andere kinderen zeggen dat ze met een bepaald iemand 
  niet mogen spelen.
 2. Roddelen of lelijke dingen zeggen over andere kinderen. 
 3. Op social media of bij het spelen van spelletjes op het internet 
  waarin gechat kan worden, onaardig doen. 

Pesten kan gebeuren op iedere plaats waar mensen komen. Het gebeurt bijvoorbeeld op school,  
op de club, in de buurt of thuis binnen je eigen gezin. Iedereen kan pesten en dat kan stiekem  
gebeuren of waar iedereen het ziet. 

RUZIE is iets anders dan PESTEN

Sommige kinderen verwarren pesten met 
ruzie maken. Ruzie is echter iets anders 
dan pesten. 

Pesten gaat over iemand als persoon.  
Ze pesten bijvoorbeeld door nare woorden 
te zeggen over hoe iemand eruit ziet. 

Ruzie gaat over iets (een ding). 
Zat de bal nu wel in het doel of niet?  
Mag ik nu op de I-pad of jij? Als een ruzie 
niet wordt opgelost, kan het gebeuren 
dat ruzie uiteindelijk pesten wordt. 
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1. Word jij wel eens gepest? 

 Zo ja, wat doen ze dan? 

2. Pest jij zelf wel eens?   

 Zo ja, op welke manier? 

3. Zie je wel eens dat een ander wordt gepest? 

 Zo ja, wat doe je dan?

1.4 OPDRACHT: Mijn ervaring met pesten
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Als je zelf gepest wordt...

Als je zelf gepest wordt, voel je je vaak niet veilig in de groep. Dan ga je ook niet graag naar school. 
Je voelt je misschien soms ook niet lekker en hebt dan buikpijn of  hoofdpijn. Soms word je ook 
bang of juist heel boos als je omgaat met andere kinderen. Je weet vaak niet wat je terug kunt
doen of terug kunt zeggen om het pesten te stoppen. De pester weet of voelt dit, heeft  
macht over jou en speelt de baas.

    We geven je alvast wat tips die kunnen helpen. 
    Kies een tip die je gaat uitproberen. Kruis die aan. 

 Probeer rustig en sterk te blijven. 

 Ga niet huilen, terugschelden of vechten.

 Zorg voor een sterke lichaamshouding.

 Praat erover! Dat lucht vaak op.

 Kijk of je iemand kunt vinden die jou kan helpen. 
  Dit kan iemand van je eigen leeft ijd zijn, je vader of moeder of een leerkracht. 
  Dit is geen klikken!!! Pesten kun je meestal niet in je eentje oplossen. 

 Lees over pesten om tips te verzamelen. Soms helpt het ook 
  als je merkt dat meer kinderen hetzelfde meemaken.

 Doe aan sport, zo wen je aan bewegen en een sterke lichaamshouding. 
  En je kunt er veel energie van krijgen en je boosheid er in kwijt raken.

 Schrijf of teken over wat je meemaakt. Dit lucht vaak op en geeft  troost.

1.5  Tips
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Als je pest...

Het kan ook zijn dat je zelf pest. De meeste kinderen die pesten, weten eigenlijk niet waar ze mee 
bezig zijn. Pest jij wel eens? Misschien weet je niet eens dat wat jij doet pesten is. Het kan zijn dat 
je ooit voor de gein begonnen bent met een pesterijtje. Iedereen moest lachen. Dat beviel je best 
en je ging ermee door. En ineens, misschien pas nu je dit leest, merk je dat pesten echt bij
jou is gaan horen. Misschien zou je er best mee willen ophouden, maar weet je niet hoe. 

     Zet een kruis bij wat jij gaat uitproberen. 

 Kijk goed of de mensen waar je geintjes mee uithaalt het eigenlijk wel leuk vinden. 
  Hoe reageren ze? Hoe ziet hun lichaamstaal en gezicht eruit? Hoe denk je dat zij zich voelen? 

 Vraag eens aan de ander hoe hij/zij het echt vindt wat je doet of zegt. 

 Stoppen kan moeilijk zijn. Misschien denk je dat je wel moet pesten omdat je 
  ermee begonnen bent. Of dat het van anderen moet. Als je wilt stoppen met 
  pesten, is dat juist heel erg goed. Je kunt dan vrienden gaan maken zonder de 
  baas te spelen. Anderen zijn dan niet meer bang voor jou en gaan je aardiger vinden.

 Praat er met iemand over en denk na over de vraag: ‘Waarom pest ik?’

 Je schuldig voelen is een rotgevoel. Het is ook niet zo belangrijk om te weten 
  wie de schuld heeft . Belangrijker is het dat jij er iets aan kunt doen. Houd op 
  met het pesten, dat is een begin.

 Lees over pesten. Zo verzamel je tips voor jezelf.

 Voor meer informatie over pesten kun je kijken op internet, in de boekwinkel en in 
  de bibliotheek. Van je trainer kun je een lijst met boeken en websites krijgen. 
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Als je ziet dat anderen worden gepest...

Sommige kinderen zien dat anderen worden gepest. Zij willen vaak niet dat dit gebeurt maar 
weten niet wat ze kunnen doen of durven (nog) niets te doen.  Ze willen er niets mee te maken 
hebben. Soms helpen zij wel, maar vaak kijken ze de andere kant op. Wat je kunt doen tegen 
pesten leer je in deze Sta Sterk training.

      We geven je alvast wat tips die kunnen helpen. 
      Zet een kruis bij wat jij gaat uitproberen.

 Zeg iets aardigs tegen het gepeste kind. 

 Zorg voor een sterke lichaamshouding, dan voel je jezelf sterker.

 Oefen met het opkomen voor jezelf. 

 Soms ben je bang om zelf gepest te worden. Praat erover met anderen. 
  Dat lucht vaak op. 

 Praat met vrienden en vriendinnen over jullie mening over pesten. 
  Misschien zijn er meer kinderen die willen dat het pesten stopt.

 Zeg samen met andere kinderen iets tegen de pesters of meelopers: 
  ‘Hou toch op, je ziet toch dat hij/zij het niet leuk meer vindt!’ 

 Zeg het tegen je vader of moeder of een leerkracht. Dit is geen klikken!!! 
  Ook zij kunnen jou helpen het pesten op te lossen. 



Les 1Pagina  16                 

Sta Sterk PUNTEN die altijd belangrijk zijn

   1) Hoofd rechtop

   2) Schouders naar achteren, rug recht

   3) Handen op de heupen

   4) Voeten op schouderbreedte, stevig staan

 
   5) Recht aankijken

   6) Luid en duidelijk praten

   

Hoofd rechtop

STA STERK

Schouders naar achteren

Handen op de heupen

Rug recht

Voeten op schouderbreedte

Recht aankijken

Luid en duidelijk praten
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LES 2 Wat hebben we gedaan?

   Geleerd welke rollen er zijn in een groep
   Geoefend met de sterke lichaamstaal
   Geleerd wat complimenten zijn
   Geleerd dat we allerlei verschillende gevoelens
   kunnen hebben

Aan de slag:

    LEES: de informatiebladen in deze les

   DOE: oefen elke dag met de sterke lichaamstaal, zelf of met je supporter 

    Waar ga jij deze week extra op lett en?
     Hoofd rechtop
      Sterk lopen
      Sterk staan

   MAAK: de opdrachten 

   DOE: je hebt deze les over je leerwens / leerdoel verteld.  Je kunt er nu 
    voor kiezen dit blad in je map te laten of ergens op te hangen in huis.

    SCHRIJF: wat willen jij en je supporter nog vertellen aan jouw trainer?
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2.1 Informatie over complimenten

Vaak kijken we alleen naar wat fout gaat of niet mooi is. Het is juist zo belangrijk om te kijken 
naar wat goed gaat en mooi is. Dat geeft  zelfvertrouwen. Belangrijk is het om jezelf iedere dag een 
schouderklopje te geven. Dat kan moeilijk zijn en soms wennen, maar het is te leren!
Een compliment, een schouderklopje, is als een kado! Je zult merken hoe fi jn het is om blij met 
jezelf te zijn. Geef ook eens een schouderklopje aan jezelf voor de spiegel. Lach jezelf daarbij toe. 
Je zult zien hoe blij je daarvan wordt! 

Een compliment kan ook een kado zijn voor een ander. Als je iets aardigs tegen iemand zegt, let er 
dan op hoe je dat doet. Het is niet duidelijk voor de ander als je iets leuks zegt met een boos gezicht. 

TIPS voor het geven van een compliment 

 Zorg dat je meent wat je zegt.
 Zeg iets aardigs over de ander 

    (bijvoorbeeld: hoe iemand is, wat iemand doet of hoe iemand eruit ziet).
 Geef een compliment samen met de juiste lichaamstaal 

    (knikje, schouderklopje, glimlach).

Tips voor het ontvangen van een compliment

 Laat merken dat je hebt geluisterd. 
 Bedank voor het compliment  bijvoorbeeld: ‘leuk dat je dat zegt!’ of ‘dank je!’
 Geef een reactie met lichaamstaal, bijvoorbeeld met een glimlach.
 Als je de ander niet begrijpt, vraag dan om uitleg.

   

Trots  !
Trots zijn op jezelf is blij zijn met jezelf.     
Trots zijn is niet hetzelfde als opscheppen.
Trots zijn geeft  een lekker gevoel.

Je kunt trots zijn op jezelf omdat je:
 een mooie tekening hebt gemaakt.
 tegen iemand gezegd hebt wat je vindt.
 iets aardigs tegen iemand hebt gezegd.
 ‘dank je’ hebt gezegd na een compliment.
 iemand hebt geholpen.
 hebt doorgezet.
 bent wie je bent.
 ...
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2.2  OPDRACHT: complimenten

1 ) Geef jezelf deze week iedere dag een compliment voor iets wat gelukt is of waar je plezier 
  in gehad hebt. Je mag gebruik maken van de volgende zinnen. Zet de dag van de week erbij.

Dag:    Ik vind het leuk van mezelf dat ik vandaag 

Dag:    Ik vind het goed van mezelf dat ik vandaag 

Dag:    Ik vind het knap van mezelf dat ik vandaag 

Dag:    Ik ben trots op mezelf omdat ik vandaag 

Dag:    Ik ben blij met mezelf omdat ik vandaag 

Dag:    Ik ben tevreden over mezelf omdat ik vandaag 

Dag:    Ik ben gelukkig omdat ik vandaag 

Welk woord past het beste bij 
het compliment van vandaag?

leuk     goed     knap     trots     blij     tevreden     gelukkig
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2 )  Heb je deze week een compliment gegeven aan een ander? 
   Wat deed of zei je toen?

 Ik heb op     dag iets aardigs tegen     gezegd.
 Ik zei :

De ander zei / deed :

3 )  Heb je deze week een compliment ontvangen van een ander?  
   Wat deed of zei je toen? 

 Op      dag zei      tegen mij:

Ik zei / deed:

4 ) Welk gebaar kun je bedenken om jezelf een schouderklopje te geven  
  (zodat jij je compliment nog beter voelt)?
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Sta Sterk PUNTEN bij complimenten

   1) Hoofd rechtop

   2) Schouders naar achteren, rug recht

   3) Handen op de heupen

   4) Voeten op schouderbreedte, stevig staan

 
   5) Recht aankijken

   6) Luid en duidelijk praten

   7) Compliment geven
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Als er gepest wordt zijn er verschillende rollen: slachtoffer, pester, meeloper, aanmoediger,  
buitenstaander, helper/verdediger en omstanders (de grote mensen om de groep heen).  
In de tabel hieronder worden deze rollen beschreven.

SLACHTOFFERS/GEPESTEN

Hoe zien ze eruit?  
(lichaamstaal)

 Zwak
 Smekend 
 Beweeglijk
 Boos

Wat doen ze?  
(gedrag)

 Hoofd naar beneden en schouders naar voren
 Doen als een clown: veel bewegen en grappig doen
 Doen te veel voor andere kinderen 
 Schreeuwen en vechten

Hoe komt het dat  
ze zo doen?   
(oorzaak)

 Het is al vaker gebeurd en ze weten niet wat ze moeten doen
 Ze zijn verdrietig
 Ze willen niet meer gepest worden en daarom doen ze te aardig     
   voor anderen
 Het is ze ineens te veel en worden dan opeens heel boos

Wat kunnen ze leren om 
pesten te verminderen?

 Sterke lichaamstaal
 Sterk reageren op pesten
Hierdoor vergroten ze hun zelfvertrouwen

Pesters

Hoe zien ze eruit?  
(lichaamstaal)

 Te sterke lichaamstaal
 Te luide stem

Wat doen ze?  
(gedrag)

 Beginnen met het pesten
 Gaan door met het pesten
 Stoer doen

Hoe komt het dat  
ze zo doen?   
(oorzaak)

 Ze willen graag de baas zijn 
 Ze hebben niet geleerd hoe je aardig met anderen omgaat
 Ze hebben problemen thuis
 Ze zijn vroeger zelf gepest

Wat kunnen ze leren om 
pesten te stoppen?

 Om op een aardige manier ‘de baas te spelen’
 Leren wat ze anderen aandoen met hun pesterijen
 Luisteren en kijken naar de reactie van het slachtoffer
 Praten over hun problemen met iemand die ze vertrouwen

2.3  De rollen in een groep
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Meelopers

Hoe zien ze eruit?  
(lichaamstaal)

 Te sterke lichaamstaal

Wat doen ze?  
(gedrag)

 Als de pester begint, gaan ze meedoen

Hoe komt het dat  
ze zo doen?   
(oorzaak)

 Ze zijn bang voor de pester
 Ze willen graag de pester zijn
 Ze willen er graag bij horen

Wat kunnen ze leren om 
pesten te stoppen?

 Om op een aardige manier ‘de baas te spelen’
 Leren wat ze anderen aandoen met hun pesterijen
 Luisteren en kijken naar de reactie van het slachtoffer
 Praten over hun problemen met iemand die ze vertrouwen

Aanmoedigers

Hoe zien ze eruit?  
(lichaamstaal)

 Soms sterke lichaamstaal
 Soms zwakke lichaamstaal

Wat doen ze?  
(gedrag)

 Moedigen het pesten aan door erbij te staan, te roepen, te lachen
 Ander publiek halen
 Stiekem lachen

Hoe komt het dat  
ze zo doen?   
(oorzaak)

 Ze houden van actie en komen af op drukte en lawaai
 Ze snappen niet dat hun gedrag erg naar is

Wat kunnen ze leren om 
pesten te stoppen?

 Leren dat hun gedrag erg naar is, omdat ze de groep 
   groter maken die tegen het slachtoffer is
 Zelf op een leuke manier voor actie te zorgen

Buitenstaanders

Hoe zien ze eruit?  
(lichaamstaal)

 Soms sterke lichaamstaal
 Soms zwakke lichaamstaal

Wat doen ze?  
(gedrag)

 Ze gaan weg als er gepest wordt
 Ze kijken vanuit de verte toe
 Ze doen niks om het pesten te stoppen

Hoe komt het dat  
ze zo doen?   
(oorzaak)

 Ze zijn bang om het volgende slachtoffer te zijn
 Ze weten niet wat ze kunnen doen tegen het pesten
 Ze weten niet dat het gebeurt 
 Ze vinden dat anderen het maar op moeten lossen

Wat kunnen ze leren om 
pesten te stoppen?

 Sterke lichaamstaal
 Sterk reageren op pesten als helper
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Helper

Hoe zien ze eruit? 
(lichaamstaal)

 Sterke lichaamstaal

Wat doen ze?
(gedrag)

 Komen voor het slachtoff er op

Hoe komt het dat 
ze zo doen?  
(oorzaak)

 Ze zijn tegen pesten
 Ze voelen zich sterk genoeg om te helpen
 Ze snappen hoe een slachtoff er zich voelt

Wat kunnen ze leren om 
pesten te stoppen?

 Sterk blijven reageren op pesten
 Anderen vragen mee te doen met helpen

Omstanders

Omstanders zijn mensen die niet in de groep zitt en, maar er wel mee te maken hebben. 
Bijvoorbeeld de juf of de meester, ouders, de sportleraar, de groepsbegeleider, de huisarts 
of iemand die toevallig langsloopt. 

Aan de omstanders kan hulp worden gevraagd om het pesten te stoppen en ze kunnen zelf in 
actie komen. Het is belangrijk dat zij zich gedragen als HELPER. Jammer genoeg gebeurt dat 
nog niet altijd. Sommige omstanders moeten nog leren om (betere) helpers te worden.

LET OP!    Je bent niet je rol... Je 'doet' je rol

Iedereen kan van rol veranderen en voor zichzelf én anderen opkomen. Iedereen kan helper 
worden en zorgen dat het pesten stopt!
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Gevoelens hebben een taak:

  Bedroefd   ->   Bedroefd is hetzelfde als verdrietig. Als je verdrietig bent voel je vaak  
  tranen. En als die mogen stromen lucht dat meestal op. Tranen maken schoon. 

  Boos   ->   Zorgt ervoor dat je nee kunt zeggen, dat je kunt laten merken wat je niet wilt.  
  Zo kun je je verdedigen en je grenzen aangeven. Het maakt dingen duidelijk.

  Bang   ->   Is een gevoel dat je waarschuwt, het zorgt ervoor dat je goed oplet, 
  dat je alles hoort en ziet. Het beschermt je. 

  Blij   ->   Maakt dat je je heel fijn voelt. Je voelt dan veel energie, je voelt het 
  echt in je lijf en bent vrolijk. Het lijkt wel of je alles aankunt.

Andere gevoelens kunnen bijvoorbeeld zijn: gelukkig, verliefd, schuldig, teleurgesteld, verrast, 
jaloers. 

Doordat je iets meemaakt (of iets denkt) ga je je op een bepaalde manier voelen. Dat kun je ook merken 
in je lichaam, zoals je adem vastzetten, buikpijn en het warm krijgen. Als je samen hetzelfde meemaakt, 
kun je toch verschillende gevoelens hebben. Gevoelens zijn persoonlijk. 

2.4  Informatie over gevoelens
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LES 3 Wat hebben we gedaan?

   Geleerd dat wij net stoplichten zijn
   Samen een ontspanningsoefening gedaan

Aan de slag:

    LEES: de informatiebladen in deze les

   DOE: oefen elke dag met de sterke lichaamstaal en probeer het geven van 
         je eigen mening eens uit.  Welk Sta Sterk punt ga jij deze week vooral oefenen?
    
     Aankijken
      Streng (boos) kijken
     Duidelijk praten
      Praten vanuit je sterke ik

    DOE: speel een toneelstukje met je supporter om te oefenen met het oranje gedrag

   MAAK: de opdrachten 

   DOE: de ontspanningsoefening

     …

    SCHRIJF: wat willen jij en je supporter nog vertellen aan jouw trainer?
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3.1   Het stoplicht
Er zijn drie soorten gedrag. Gedrag is wat je doet en wat je zegt. Op de training maken 
we gedrag duidelijk met de drie kleuren van het stoplicht: groen, oranje, rood.
Hieronder staat een overzicht van de verschillende kleuren van gedrag passend bij het stoplicht.

Oranje gedrag werkt het beste!
Dit gedrag leer je op de Sta Sterk training

Oranje
aanpakken

Groen  
wegkruipen / vluchten

Rood
 knokken / vechten

PAS OP Doorgaan botsen

Voelen
Blij

Met jezelf, de ander,
wat je doet.

Sterk/Goed

Bang
Voor de ander, 

voor wat je (moet) doen.
Verdrietig/Gespannen

Boos
Op jezelf, op de ander, 

op wat er gebeurt.
Razend

Doen

Je staat sterk, kijkt een 
ander aan en spreekt 
duidelijk. Je laat zien 
en horen wat je zelf 

kan, vindt, voelt.  

Je kruipt weg en maakt 
je klein. Je spreekt vaak 

zacht of niet. Soms 
moet je ook huilen. Je 

loopt weg of doet niets.
Je doet grappig of 

maakt veel bewegingen.

Je maakt je groot 
en spreekt hard of 

schreeuwt.
Het kan ook zijn dat 
je de ander pijn doet 

door bijvoorbeeld 
(terug) te schoppen 
of (terug) te slaan.

Grenzen

Je geeft  je eigen 
grenzen en/of die 
van een ander aan.
Dat is goed voor je 
eigen grenzen en 

goed voor de grenzen 
van een ander. Het is 
duidelijk wat je wilt.

Je geeft  je eigen 
grenzen niet goed aan.

Het is niet duidelijk 
wat jij wilt.  Daardoor 

kan de ander doen 
wat hij wil of de 

baas spelen.

Je geeft  je grenzen op 
een te felle manier aan. 

Dat is goed voor je 
eigen grenzen, maar je 
gaat over de grenzen 
van een ander heen.

Soms doe je ‘rood’  als 
een noodsignaal.

Wat 
doet het 
met de 
ander

Voor de ander is dit 
gedrag duidelijk.

Als je wordt gepest 
helpt het oranje gedrag 
niet altijd. Het kan zijn 
dat er meer nodig is of 
dat anderen jou moeten 
helpen het pestgedrag 

te stoppen.

De ander weet niet wat 
jij denkt of voelt. Die 

kan geen rekening met 
je houden.

De ander gaat door of 
kan doen wat hij wil.

De ander vindt dit 
gedrag niet leuk en 

krijgt een bang of boos 
gevoel. De ander vindt 

het grappig of wordt 
door jouw rode gedrag 

uitgedaagd. 
De situatie wordt er 
niet mee opgelost.
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3.2  OPDRACHT: gevoelens
Schrijf voor jezelf deze week een gevoel op dat je voelde en waarom dat zo was.        
Zet de dag van de week erbij.

 Vandaag is het

Vanochtend voelde ik me        omdat 

Vanmiddag voelde ik me        omdat 

Vanavond voelde ik me         omdat 

 Vandaag is het

Vanochtend voelde ik me        omdat 

Vanmiddag voelde ik me        omdat 

Vanavond voelde ik me         omdat 

 Vandaag is het

Vanochtend voelde ik me        omdat 

Vanmiddag voelde ik me        omdat 

Vanavond voelde ik me         omdat 

dag

dag

dag

Welk gezicht past het beste bij je gevoel van vandaag?

woens

verdrietig

trots

Moos zei dat mijn nieuwe schoenen lelijk zijn

ik tegen Moos heb gezegd dat ik mijn schoenen wél mooi vind

blij
bij de overblijf Carolien zei dat ze mijn schoenen leuk vind
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Sta Sterk PUNTEN bij eigen mening zeggen

   1) Hoofd rechtop

   2) Schouders naar achteren, rug recht

   3) Handen op de heupen

   4) Voeten op schouderbreedte, stevig staan

 
   5) Recht aankijken
   

   6) Streng of boos kijken

   7) Luid en duidelijk praten

   8) Eigen mening geven
    ‘IK vind het mooi en wat jij ervan vindt  
     kan mij niets schelen’
    ‘IK hou van hockey’

   9) Het samen goed maken 
    of STERK weglopen
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3.3   ONTSPANNINGSOEFENING
Vandaag heb je in de les een ontspanningsoefening gedaan. Doe de oefening nog eens zelf. 
Spreek de stappen zelf in en luister ze af of vraag iemand anders ze aan jou voor te lezen.

Weet je nog hoe de buikademhaling gaat?

1. Ga op een stoel zitt en of op een zachte ondergrond liggen.

2. Zet je voeten op de grond als je op een stoel zit.

3. Leg je handen onder op je buik, onder je navel en voel hoe je adem beweegt.

4. Sluit je ogen. 

5. Probeer steeds dieper te ademen. Adem in door je neus en uit door je mond. 

6. Let er op hoe je je buik bij het inademen langzaam omhoog voelt komen. 

7. Voel hoe je buik langzaam zakt terwijl je uitademt. Voel je dit onder je handen? 

8. Denk nu weer aan je ademhaling. Als er een gedachte komt, laat je deze rustig voorbij gaan.  
 Je concentreert je weer op je ademhaling. 

9. Tel nu tot drie terwijl je inademt en bij het uitademen tel je tot vijf. (ik doe het even voor) 
 Dus telkens: adem in … een … twee … drie … 
 en adem uit: een … twee … drie … vier … vijf … 
 Iedereen heeft  zijn eigen tempo met ademhalen.

10. Tel rustig en adem diep in en uit.

11. Voel dat wanneer je inademt je buik volloopt met lucht, net als een ballon. 
 Kun je de beweging voelen van je buik die omhoog komt? 
 Voel je hem ook weer leeglopen en omlaag gaan?

12. Ga nu een paar minuten zo door met ademen.

13. Let nu op het gevoel van kalmte en ontspanning 
 dat je door deze oefening hebt gekregen.

14. Bedenk dan in welke ruimte je was toen de oefening begon.

15. Beweeg eventueel je lichaam een beetje:
 je handen, armen, voeten en benen.

16. Rek je dan eens lekker uit.

17. Open je ogen als je daar klaar voor bent.

Adem in

1
2

3

Adem uit

1 2
3 4 5
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LES 4 Wat hebben we gedaan?

   Geleerd over seintjes
   Geoefend met nee zeggen
   Geleerd met welke zinnen je je eigen mening geeft 
   Geoefend met helpende gedachten

Aan de slag:

    LEES: de informatiebladen in deze les

   DOE: oefen met de sterke lichaamstaal en het geven van je mening
         Waar ga jij deze week extra op lett en?

       streng / boos kijken
       duidelijk praten 
       ‘Ik’-zinnen zeggen
       het samen goed maken  
       sterk weglopen

   MAAK: de opdrachten

     …

    SCHRIJF: wat willen jij en je supporter nog vertellen aan jouw trainer?

Hier kan
je schrijven
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Als je je mening wilt geven, is het belangrijk om te lett en op seintjes. Seintjes zijn: wat je merkt in 
je lijf, welk gevoel je krijgt, wat je denkt. Het kan ook dat je anders gaat doen, je fronst bijvoorbeeld 
je wenkbrauwen of gaat mopperen. Deze seintjes passen bij een ja-, nee- of twijfelgevoel.

 JA-seintjes Jouw seintjes zijn goed. Dit betekent dat je een 
  ja-gevoel krijgt.
  Je vindt het bijvoorbeeld fi jn dat de ander tegen je aan zit,
  iets aardigs tegen je zegt of iets aan je vraagt wat je leuk vindt.

 NEE-seintjes Jouw seintjes zijn niet goed. Dit betekent dat je een   
  nee-gevoel krijgt.
  Je vindt het bijvoorbeeld niet fi jn dat de ander aan je zit,   
  iets lelijks tegen je zegt of aan je vraagt om iets naars te doen.  

 TWIJFEL-seintjes  Jouw seintjes zijn nog niet duidelijk. Dit betekent dat 
  je een twijfel-gevoel krijgt. 
  Je weet bijvoorbeeld niet zeker of je het fi jn vindt dat de   
  ander je aanraakt. Of wat je vindt van de opmerking/vraag 
  van de ander.

Wanneer kun je je eigen mening geven? Het juiste antwoord is: je mag ALTIJD je eigen
mening geven. Je seintjes kunnen helpen bij het ja of nee zeggen. Je bepaalt zelf of je dit 
doet. Vaak geef je je eigen mening in een gesprek of als iemand je iets vraagt. Je kunt je 
mening geven als je iets juist heel leuk vindt, graag wilt en tijd hebt. Je kunt ook je mening 
geven als iemand over je grens heen gaat en iets doet wat je niet leuk vindt. Bijvoorbeeld:
 als je ergens geen tijd voor hebt
 als je iets niet kunt
 als je iets niet wilt

   TIPS voor het geven van je eigen mening

 Geef je eigen mening nooit als vraag. Je laat een ander dan kiezen. Die kan altijd ‘nee’ 
    terug zeggen of iets anders vervelends zeggen of doen.  Zeg bijvoorbeeld niet: ‘Het is 
    toch leuk om te gaan voetballen?’ Beter is: ‘Ik vind het leuker om te gaan voetballen.’

 Je eigen mening kan verschillen van die van een ander. Je hoeft  het niet samen eens 
   te zijn. Je kunt dan zeggen: ‘Oké, jij vindt … en ik vind …’

4.1 Seintjes

4.2 Eigen mening geven
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Een eigen mening geven kan ook zijn: nee zeggen. Je weet dat je nee wilt zeggen door je nee-seintjes. 
Je kunt op drie manieren reageren. Weet je nog dat we het daarbij over de kleuren van het stoplicht 
hebben gehad? Bijvoorbeeld als iemand aan je vraagt: ‘Wil je vanmiddag met mij spelen?’

GROEN
Je zegt zacht en aarzelend, terwijl je naar beneden kijkt: ‘Ik heb eigenlijk weinig tijd’. 
De ander kan denken dat je het niet echt meent . De kans is groot dat hij/zij doorzeurt. Of je doet 
het wel, ook al wil je het niet. Je zorgt er dan voor dat je geen ruzie krijgt. Het geeft  vaak een vervelend 
gevoel, omdat je het eigenlijk tegen je zin doet.

ROOD
Je zegt heel hard en met een boos gezicht: ’Nee joh! Daar heb ik geen zin in!’
De kans is groot dat je ruzie krijgt. De ander zal jouw toon niet leuk vinden.

ORANJE
Je zegt rustig en duidelijk en met een serieus gezicht: ‘Nee, ik heb andere plannen’. 
Door je duidelijke nee zal de ander weten dat je het meent. Hierdoor voorkom je dat je iets 
tegen je zin doet of ruzie krijgt.

 Als je een twijfelgevoel hebt, neem dan de tijd om te kiezen of je ja of nee wilt 
  zeggen. Zeg dan eerst: ‘Ik weet het nog niet.’

 Vertel waarom je iets niet wilt, zodat de ander je beter kan begrijpen.

 Als de ander blijft  doorvragen, zeg dan nog eens nee. Leg uit dat je het niet wilt. 
  Zeg dat je het vervelend vindt dat de ander er steeds over doorgaat. Zeg dat de 
  ander moet ophouden of doe een ander voorstel.

 Als de ander dan nog door blijft  gaan, zeg dan “Nee is nee!’ 
  Stop het gesprek en loop sterk weg en kijk de ander niet meer aan.

  Door nee te zeggen bescherm je jezelf en zorg je voor   
  je eigen veiligheid, Wat een ander daar ook van vindt,  
  dit is goed om te doen!

4.3 Nee zeggen

4.4 Tips bij nee zeggen
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In deze opdracht ga je oranje zinnen bedenken. Vul op het lijntje in wat je terug zegt.

1. Als iemand iets zegt over je kleding
Wat heb jij een stomme broek aan! 

2. Als iemand iets zegt over hoe je eruit ziet
Hé, vuurtoren! (als je rood haar hebt) 

 Hi, hi, wat heb jij een grote neus!

3. Als iemand je uitscheldt
Homo!!

Dikzak!

4. Als ze je bedreigen
…wacht maar…. als wij je morgen tegenkomen ….

5. Als ze je chanteren
Je mag op mijn feestje komen als je morgen snoep meeneemt.

6. Bij opkomen voor een ander
Een groepje kinderen heeft  iets van een kind afgepakt en ze geven het niet terug.

7. Maak jij ook wel eens mee dat iemand iets zegt dat over jouw grens gaat? Wat zegt hij of zij dan?

Wat zeg jij voortaan terug? 

8. Wat is vooral belangrijk bij het uitspreken van een oranje zin?

4.5  OPDRACHT: je eigen mening geven
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Vergelijk de antwoorden eens met jouw antwoorden. Welke zijn hetzelfde en welke niet? 
Wat kun je doen of oefenen om de sterke en oranje zinnen in je hoofd te krijgen?
Vraag je supporter om samen te oefenen.

      De zin vaak hardop zeggen
      Voor de spiegel oefenen
      Een toneelstukje met iemand oefenen

Zeg jouw eigen mening in een IK-zin op een oranje en sterke manier

Gebruik  Sterke lichaamstaal
  Sterke lichaamstaal bestaat uit: hoofd rechtop, aankijken, strenge blik als het over je grens 
         gaat wat de ander zegt, schouders omlaag en naar achteren, rug recht, rustig ademen, knieën      
         niet op slot, voeten schouderbreed en sterk weglopen

1. Als iemand iets naars zegt over je kleding
Wat heb jij een stomme broek aan! 
 Ik vind hem mooi!
 Ik vind hem mooi en wat jij vindt kan me niks schelen!

2. Als iemand iets naars zegt over hoe je eruit ziet
Hé, vuurtoren! (als je rood haar hebt) 
 Ik heet …. Als je mijn naam niet weet, zeg je maar meneer/mevrouw!!
 Ik ben TROTS op mijn mooie rode haar! En wat jij vindt boeit me trouwens niet.

Hi, hi, wat heb jij een grote neus …
 Ik vind mijn neus mooi (en wat jij vindt kan me niet schelen)
 Ik vind mezelf mooi.

4.6 VOORBEELDEN: 
          zinnen die je terug kunt zeggen
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3. Als iemand je uitscheldt
Homo!
  Ik heet <je eigen naam>! 
  Hé, dat ben ik niet. 
  Nee, ik val op meisjes
  ”Ja dat klopt. Nou en!”

Dikzak!
  Ik trek me niets aan van wat jij van me vindt!
  Ik vind het niet leuk als je dat tegen me zegt.
  Zo heet ik niet.

4. Als ze je bedreigen
…wacht maar…. als wij je morgen tegenkomen ….
   Ik laat me niet bedreigen!

5. Als ze je chanteren
Je mag op mijn feestje komen als je morgen snoep meeneemt.
  Ik wil graag op je feestje komen, maar ik neem geen snoep mee.
  Dán kom ik niet.

6. Bij opkomen voor een ander
Een groepje kinderen heeft iets van een kind afgepakt en ze geven het niet terug.
  Hou op! Ik wil dat jullie het nu teruggeven!
  Nu is het niet leuk meer. Kom op, geef terug!

skateboarden

is zo suf!
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NEE

Sta Sterk PUNTEN bij nee zeggen

   1) Hoofd rechtop

   2) Schouders naar achteren, rug recht

   3) Handen op de heupen

   4) Voeten op schouderbreedte, stevig staan

 
   5) Recht aankijken
   

   6) Streng of boos kijken

   7) Luid en duidelijk praten

   8) Nee zeggen
    ‘Nee, ik kan niet vanmiddag’

   9) Het samen goed maken 
    of STERK weglopen
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De vier G’s zijn: gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag. Er gebeurt iets. Daar heb je gedachten 
over. Door deze gedachten voel je je rot of juist fi jn. En daardoor doe of zeg je iets. We denken vaak dat 
het de gebeurtenis is die ons een bepaald gevoel geeft . Het zijn juist de gedachten die wij hebben die 
ons dat gevoel geven. Bij elk soort gedrag hoort een bepaalde kleur van het stoplicht. Weet je ze nog?

GEDACHTEN, GEVOELens en GEDRAG
hebben altijd met elkaar te maken

4.7 De vier G’s

2: GEDACHTEN
    Wat denk je?

Helpende 
gedachte

Oranje

niet-Helpende 
gedachte

Groen / Rood

1: GEBEURTENIS 
   Wat gebeurt er?

3: GEVOELENS
Wat voel je?

4: GEDRAG
Wat doe / zeg je?

Vaak zijn je gedachten steeds hetzelfde voor jou in 
verschillende lastige situaties!  En daardoor ook je gevoel

Groen:  wegkruipen / niet voor jezelf opkomen / niet weerbaar 
ORANJE: aanpakken / voor jezelf opkomen / STERK / weerbaar 
ROOD: knokken / voor jezelf opkomen zonder respect voor ander(en) / noodsignaal

Iedereen heeft  helpende en niet-helpende gedachten. Een niet-helpende gedachte is een sombere 
gedachte. Deze gedachte geeft  je een naar gevoel, bijvoorbeeld somber, verdrietig, teleurgesteld, 
angstig of boos. Een helpende gedachte helpt jou een fi jner gevoel te krijgen of te houden. Je voelt je 
bijvoorbeeld sterker en zelfverzekerder of rustiger. Dan gebruik je je gedachtenkracht om je gedachte 
zelf te veranderen.
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Bij oranje gebruik je jouw gedachtenkracht!

Oranje
aanpakken

Groen  
wegkruipen / vluchten

Rood
 knokken / vechten

Denken

Helpende
gedachten

Ik kan het
Ik zeg wat ik vind.

Groene Niet- 
helpende

gedachten

Ik kan ook niks...
Ik zeg maar niets, 

want ze luisteren toch 
niet naar mij.

Rode niet-
helpende

gedachten

Ik kan ook niks!
Ik zal ze eens laten 

voelen dat ik het 
nu zat ben!

van niet-helpende gedachten helpende gedachten maken 

Hier drie tips hoe je een sterke, oranje en helpende gedachte kunt maken: 

1. Laat je helpende gedachten beginnen met “IK” of  jouw eigen naam en moedig 
jezelf aan. Want het gaat om jouzelf en alleen jij kunt zorgen dat je anders gaat doen.
  Bijvoorbeeld: ik ga het gewoon doen! / Sanne je gaat het gewoon doen!

2. Gebruik positieve woorden. Dus denk wat je WEL wilt, in plaats van wat je niet wilt.
  Dus niet: ik ga niet meer huilen en wel: ik blijf rustig.

3. Zet in je gedachten, wat je wilt doen/zeggen.  Je kunt je ook voorstellen dat je een fi lmpje 
in je hoofd afspeelt met wat je gaat doen/zeggen. Als je in je hoofd denkt aan wat je gaat doen dan 
doe je het ook veel makkelijker.  
  Bijvoorbeeld: Ik ga er sterk iets van zeggen!
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Al je gedachten vorm je zelf. Ze bepalen hoe jij je voelt. Gedachten komen niet vanzelf in je 
hoofd. Je maakt je eigen gedachten door alles wat je meemaakt. Dit gaat via je zintuigen (je 
ogen, neus, tong, huid, mond en oren). Wanneer je dingen ziet, ruikt, proeft , voelt of hoort 
komt dit in je hoofd. Al die gedachten bewaar je. Elke keer als je hetzelfde ziet, ruikt, proeft , 
voelt of hoort komt de gedachte die je daarbij had weer terug.

Bijvoorbeeld: Dennis gaat graag naar het plein achter zijn huis. Daar ziet hij Mo die bij hem in de buurt 
woont. Ze hebben vaak veel plezier. Als Mo zijn skateboard meeneemt, is Dennis minder enthousiast. 
Hij is een keer heel hard gevallen. Hij gaat weer naar binnen. Hij is bang dat hij van Mo nog eens moet 
proberen op het board te blijven staan.

Soms herinner jij je geen gedachte, maar alleen een gevoel bij iets wat je hebt gezien, 
gehoord, gevoeld, geproefd of geroken. Als je dan bijvoorbeeld iemand ziet op een 
skateboard voel je je meteen bang, maar weet je niet meer waarom. Je bent vergeten 
dat je ooit iets vervelends hebt meegemaakt met een skateboard.

Gedachten en gevoelens worden opgeroepen door informatie van je zintuigen. Je ruikt 
bijvoorbeeld de geur van oliebollen en denkt direct terug aan die gezellige oudejaarsavond
toen jullie een keer bij vrienden logeerden. Je krijgt een prett ig gevoel bij het ruiken van 
de oliebollen.

DOE EENS EEN TESTJE!

Probeer eens een helpende en prett ige gedachte op te roepen. Denk na waarbij jij een 
prett ig gevoel krijgt. Is dat bij een mooie kleur, lekkere geur of van bepaalde geluiden? 
Het geurtje van je moeder, je lievelingsmuziek of die zachte trui?

Wanneer je weet wat jou een prett ig gevoel geeft , kun je dit gevoel expres oproepen in een 
moeilijke situatie. Doe bijvoorbeeld je moeders luchtje op een doekje en ruik eraan, 
trek je lievelingstrui aan tijdens je spreekbeurt of toets, of neurie je favoriete liedje.

4.8  Informatie over denken



Les 4Pagina  43                 

Hieronder staat een rij gedachten.
1.   Kleur de helpende gedachten oranje
2.   Bedenk zelf nog een paar voorbeelden, 
  oranje voor helpende en rode of groene voor niet-helpende gedachten

4.9 OPDRACHT: 
           helpende en niet-helpende gedachten

Gedachte:
1. Ik ga huilen.
2. Ik ben mooi.
3. Ik kan het.
4. Ik hoef niet alles in één keer goed te doen. Ik mag fouten maken.
5. Ik ben lelijk.
6. Ik haal een paar keer diep adem, dan lukt het wel.
7. Ik mag ook nooit meedoen.
8. Ik ben sterk.
9. Ze sluiten me alweer buiten.
10. Ik loop wel via een andere straat naar huis, dan hoef ik niet langs die gemene      
        kinderen uit mijn klas.
11. Ik blijf rustig.
12. Ik laat me niet meer kwaad maken.
13. Ik durf mijn mening niet te geven. Straks heb ik helemaal niemand meer.
14. Ik kan en mag anders denken.
15. Het lukt me nooit.
16. Als ze nou maar niet weer wat zeggen over mijn broek.
17. Ik kan vrienden maken.
18. Ik haat gym.
19. Ik zeg nee.
20. Ik probeer het.
21. Ik ben ook zo’n stommerd.
22. Ik weet wat ik zeggen wil.
23. Ik zeg rustig en duidelijk wat ik niet leuk vind.
24. Dat kind pest mij nou altijd.
25. Je zult zien dat ik weer niet op haar feestje mag komen.
26. Ik laat mijn boosheid zakken.
27. Ik hoop dat ze niets over mijn nieuwe jas zeggen.
28. Ze zullen wel weer over mij praten.
29. Het zijn altijd weer dezelfden die iets later mogen inleveren.
30. Ik stoor me er gewoon niet meer aan.
31.  De volgende keer lukt het me wel.
32.
33.
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Welke gedachten heb jij wel eens?

Welke gedachten heb jij wel eens? Niet iedereen heeft dezelfde gedachten. Schrijf hieronder
drie gedachten op die jij wel eens hebt. Kleur de gedachtewolk in de kleur die daarbij past.

Jezelf aanmoedigen
Sommige mensen vinden het fijn om zichzelf aan te moedigen. In plaats van de IK-zin, 
maak je dan een JIJ-zin. Alsof je tegen jezelf praat. Dit zijn ook helpende gedachten. 

Bijvoorbeeld:
  Sophie, je kan het!
  Levi, je mag best een fout maken. Iedereen maakt fouten.
  Rianne, je zegt gewoon ‘nee’. 

Maak hier je eigen aanmoedig-zin: 

'Sterk, je mag

fouten maken'

93 - 65 = 24

Hier kan
je schrijven
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4.10.1 OPDRACHT: 
          aan de slag met gedachtenkracht

2: GEDACHTEN 
 Wat denk je?

3: GEVOELENS
 Wat voel je?

4: GEDRAG
 Wat doe of zeg je?

Ik dacht...

Ik voelde...

Ik deed/zei...

1: GEBEURTENIS Wat gebeurt er? 

Belangrijke check:

Is de gedachte helpend?       

Helpt deze gedachte om het 
op te lossen?   

Welke kleur is de gedachte?

Hoe zou je je willen voelen?

Iemand scheldt je uit voor *&%$#@!

Zie je wel, ik ben niet leuk. 
Help, ik weet niet wat ik moet doen.

Ik ga huilen en ga in een hoekje zitten.

Bang
Verdrietig
Onzeker 

P ijn in mijn buik

Je gaat nu zelf oefenen om van je eigen niet-helpende gedachten 
achteraf helpende gedachten te maken. Als je hier goed mee oefent 
zal het je steeds vaker lukken om op het lastige moment zelf al een 
helpende gedachte te kunnen maken, waardoor je je anders voelt en 
anders zult kunnen reageren
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4.10.2 OPDRACHT: 
          aan de slag met gedachtenkracht

2: GEDACHTEN 
 Wat denk je?

3: GEVOELENS
 Wat voel je?

4: GEDRAG
 Wat doe of zeg je?

Ik denk...

Ik voel...

Ik doe/zeg...

1: GEBEURTENIS Wat gebeurt er? 

Belangrijke check:

Is de gedachte helpend?       

Helpt deze gedachte om het 
op te lossen?   

Welke kleur is de gedachte?

Hoe zou je je willen voelen?

Iemand scheldt je uit voor *&%$#@!

 Ik geef mijn eigen mening, Ik ga er 
sterk iets van zeggen, Ik ben leuk

Ik ga sterk staan en zeg met 
een duidelijke stem: “dat ben ik niet” 
en loop sterk weg. 

Vertrouwen
sterk

rustiger

Van de niet-helpende gedachten uit het voorbeeld kunnen 
we helpende gedachten maken. Daardoor voel je je anders en kun je 
anders reageren. Kijk en lees je mee? 
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Nu ga je zelf aan de slag met een eigen voorbeeld.
Weet je een voorbeeld waarin je niet-helpende gedachten had?
Vul hier dat voorbeeld in en schrijf met de kleur pen of potlood 
die past bij jouw gedachten, gevoelens en gedrag.

4.10.3 OPDRACHT: 
            aan de slag met gedachtenkracht

Ik dacht...

Ik voelde...

Ik deed/zei...

1: GEBEURTENIS Wat gebeurt er? 

Belangrijke check:

Is de gedachte helpend?       

Helpt deze gedachte om het 
op te lossen?   

Welke kleur is de gedachte?

Hoe zou je je willen voelen?

2: GEDACHTEN 
 Wat denk je?

3: GEVOELENS
 Wat voel je?

4: GEDRAG
 Wat doe of zeg je?
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Gebruik NU je gedachtenkracht. Vul het voorbeeld nog eens in. 
Wat verandert er als je helpende gedachten denkt? 

4.10.4 OPDRACHT: 
              aan de slag met gedachtenkracht

Ik denk...

Ik voel...

Ik doe/zeg...

1: GEBEURTENIS Wat gebeurt er? 

Belangrijke check:

Is de gedachte helpend?       

Helpt deze gedachte om het 
op te lossen?   

Welke kleur is de gedachte?

Hoe zou je je willen voelen?

2: GEDACHTEN 
 Wat denk je?

3: GEVOELENS
 Wat voel je?

4: GEDRAG
 Wat doe of zeg je?
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LES 5 Wat hebben we gedaan?

   Les 1 t/m 4 herhaald
   Geoefend met herkennen van per ongeluk en expres
   Samen een ontspanningsoefening gedaan

Aan de slag:

    LEES: de informatiebladen in deze les

    DOE: oefen met de sterke lichaamstaal en de Sta Sterk punten  
         die je tot nu toe hebt geleerd.

    MAAK: Hieronder staat een rijtje met Sta Sterk punten.  
                       Zet een kruisje in het juiste vakje.

Sta Sterk punten Doe ik vaak Doe ik soms Doe ik nog niet

Hoofd rechtop

Rug recht

Schouders naar achteren

Sterk staan / lopen / zitten

Aankijken als je met iemand praat

Luid en duidelijk praten

Streng of boos kijken

Eigen mening geven

Nee zeggen

Sterk weglopen

Het goed maken

Complimenten geven

Complimenten ontvangen

Helpende gedachten maken

Welk Sta Sterk punt kies je om vanaf nu extra te oefenen?
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Lees de onderstaande verhaaltjes en beantwoord de vragen.

De rugtas
Bij Mark in de klas hebben de leerlingen hun rugtassen aan de leuning van de stoel hangen. Mark 
wordt regelmatig gepest. Vincent loopt achter zijn stoel langs en de tas van Mark valt op de grond. 
Mark merkt dat de tas valt.

  Wat denk jij dat hier is gebeurd?

  Is dit expres of per ongeluk gegaan?      expres       per ongeluk  

  Weet je dat zeker?      ja       nee
Omdat

  Hoe zou Mark ‘oranje’ kunnen reageren? 

Op de computer
Esther, Selma en Tom zitt en bij de computer. Esther is een spel aan het spelen en Selma en Tom 
kijken toe. Het is spannend; ze heeft  bijna de hoogste score.  ‘Snel, nu!’, roept Tom en hij drukt 
op een toets. Helaas, het is niet goed gegaan. Het spel wordt afgebroken en Esther heeft  niet 
de hoogste score gehaald.

  Wat denk jij dat hier is gebeurd? 

  Is dit expres of per ongeluk gegaan?      expres       per ongeluk  

  Weet je dat zeker?      ja       nee
Omdat

5.1    OPDRACHT: expres of per ongeluk?

   Welke gedachte zou Mark kunnen helpen?
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 Hoe zou Esther ‘oranje’ kunnen reageren?

Fiets kapot
Ali heeft  een nieuwe fi ets gekregen. Hij laat hem aan een paar klasgenoten zien. ‘Mag ik erop en 
dan een rondje om de school?’, vraagt Mo. Ali vindt het goed en Mo vertrekt. ‘Wat duurt het lang’, 
zegt Ali bezorgd. Dan komt Mo aanlopen met Ali’s fi ets aan de hand. De trapper is verbogen. 

  Wat denk jij dat hier is gebeurd?

  Is dit expres of per ongeluk gegaan?      expres       per ongeluk  

  Weet je dat zeker?      ja       nee
Omdat

  Hoe zou Ali ‘oranje’ kunnen reageren? 

   Welke gedachte zou Esther kunnen helpen?

   Welke gedachte zou Ali kunnen helpen?
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Of iets per ongeluk of expres gebeurt kun je niet zeker weten. 
Er zijn wel dingen die anderen doen of zeggen waar je op kunt lett en: 
 hoe is de lichaamstaal?
 hoe kijkt iemand?
 hoe klinkt iemands stem? 

Bij per ongeluk zie je vaak dat:
 de ander sorry zegt
 de ander schrikt of verbaasd is
 de ander onhandig was 

Bij expres zie je vaak dat:
 de ander geen sorry zegt of dat de ‘sorry’ niet gemeend is
 de ander lacht (hard of stiekem) 
 de ander naar anderen wijst of roept: ‘zagen jullie dat!?’
 er meelopers en aanmoedigers zijn die wijzen en lachen

Ook al weet je niet zeker of iets per ongeluk of expres gebeurt, je kunt altijd:
 oranje denken: een helpende gedachte, bijvoorbeeld ‘het kan ook per ongeluk zijn gegaan’
 oranje doen: Sta Sterk, geef je mening, zeg rustig wat er gebeurde en waar je last van had
 vragen of het per ongeluk of expres was

Sorry zeggen
Soms doe of zeg je zelf iets wat voor de ander niet fi jn is. Sommige kinderen vinden het moeilijk 
om een fout toe te geven die zij hebben gemaakt. Sommige kinderen weten niet wat zij moeten 
zeggen en doen soms net alsof zij het niet hebben gedaan. Het is wel belangrijk om sorry te kunnen 
zeggen. Als iemand boos of verdrietig is om iets wat jij gedaan hebt, helpt het altijd een beetje voor 
diegene als er sorry wordt gezegd. Het is niet zo dat diegene dan niet meer boos of verdrietig is, 
maar misschien wel minder. 

Soms is het voor jou wel duidelijk dat je iets per ongeluk deed, maar is het voor de ander niet zo 
duidelijk. Als iets per ongeluk gaat en je zegt het, dan weet de ander ook dat je het niet expres 
deed. De ander is dan waarschijnlijk minder lang boos of verdrietig.

Als je ‘sorry’ zegt is het wel belangrijk hoe je dit zegt. Als het door je stem net lijkt of je het niet 
meent, zal de ander dit nog niet accepteren. Het is voor de ander ook niet genoeg als je alleen 
maar zegt: ‘Het ging toch per ongeluk!’ Als je oranje, sterk en duidelijk ‘sorry’ zegt én dat het per 
ongeluk was, zal de ander weer sneller je vriend zijn. Ook zal de ander het sterk van je vinden dat 
jij sorry kunt zeggen.

5.2 Per ongeluk of expres? 
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Sta Sterk PUNTEN bij sorry zeggen

   1) Hoofd rechtop

   2) Schouders naar achteren, rug recht

   3) Handen op de heupen

   4) Voeten op schouderbreedte, stevig staan

 
   5) Recht aankijken
   

   7) Luid en duidelijk praten

   6) Kijk vriendelijk en praat met een vriendelijke stem

   7) Sorry zeggen 
    ‘Sorry, het ging echt per ongeluk’
    ‘Het spijt me, ik deed het niet expres, ik help je 
    met het opruimen van de rommel’

   9) Het samen goed maken of STERK weglopen

SORRY

OKAY
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6: Plan voor de volgende keer

Kun je jouw gedachte (nog) meer helpend maken? Zo ja hoe?

Wat zou je dan voelen en wat zou je dan kunnen doen of zeggen?

Schrijf deze week op wanneer je gepest werd of welke lastige situatie jij mee maakte. 
Je kunt de vragen over deze situatie invullen.

5.3    OPDRACHT:
              terugkijken op een lastige situatie

1: GEBEURTENIS Wat gebeurde er? Wie was/waren erbij? 
Wat deed hij/zij? 

2: GEDACHTEN 

3: GEVOELENS Wat voelde  je?

4: GEDRAG Wat deed en zei je?

Welke kleur was je gedrag?
5: Compliment Waar ben je tevreden over?

Wat dacht je?

Ik deed / zei ...

Sorry

Welke Sta Sterk punten voerde je uit?
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Vandaag heb je in de les weer een ontspanningsoefening gedaan. Als je wilt, kun je de oefening 
nog eens zelf doen of vragen of iemand anders de stappen aan jou wil voorlezen. Je kunt de onder-
staande tekst ook rustig voorlezen en opnemen met je telefoon, zodat je naar jezelf kunt luisteren.

1. Ga op een stoel zitten of op een zachte ondergrond liggen. 

2. Zet je voeten op de grond als je op een stoel zit.

3. Leg je handen onder op je buik, onder je navel. Voel hoe je adem beweegt. 

4. Sluit je ogen. 

5. Probeer steeds dieper te ademen. Adem in door je neus en uit door je mond. 

6. Let er op hoe je je buik bij het inademen langzaam omhoog voelt komen en voel hoe je  
 buik langzaam zakt, terwijl je uitademt. Voel je dit onder je handen?

7. Concentreer je nu op je ademhaling. Als er een gedachte komt, laat die dan rustig voorbij   
 gaan. Je concentreert je weer op je ademhaling. 

8. Ga nu een paar minuten zo door met ademen.

9. Buig nu je ene arm, maak een vuist zodat de spieren van je arm zich spannen.  
 Even vasthouden … en … loslaten. Voel het verschil tussen het vasthouden en loslaten.

10. Buig nu je andere arm, maak een vuist zodat de spieren van je arm zich spannen.  
 Even vasthouden … en … loslaten. Voel het verschil tussen de spanning van zojuist  
 en de ontspanning na het loslaten.

11. Strek nu je ene been, trek je tenen naar je toe en span je spieren. Voel je bovenbeen strak   
 worden en je spieren spannen. Even vasthouden … en weer loslaten.

12. Strek nu je andere been, trek je tenen naar je toe en span je spieren.  
 Voel je bovenbeen strak worden en je spieren spannen. Even vasthouden  
 … en weer loslaten.

13. Schud nu je benen uit. Voel het verschil tussen de spanning van zojuist  
 en de ontspanning die daarvoor in de plaats is gekomen, waarbij je  
 benen zacht en rustig worden.

14. De spieren van je nek ontspan je door eerst rondjes te draaien  
 (kin op de borst, over je schouder naar achter en over de andere  
 schouder weer terug). 

5.4    ONTSPANNINGSOEFENING

Adem in

1
2

3

Adem uit

1 2
3 4 5
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15. Loslaten, door je hoofd heel even en heel zacht los te schudden.
 Als er nog andere spieren in je lichaam zijn die nog strak en gespannen aanvoelen, neem 
 je even de tijd om die spier eerst te spannen en dan te ontspannen zoals we dat net hebben 
 gedaan. 

 Bijvoorbeeld: 
 Druk je rug in de stoelleuning en laat weer los. Span je buikspieren aan, zodat je buik helemaal 
 hard wordt en laat maar weer los. Voel weer het verschil tussen de spanning die je rug en 
 buik hard maakten en de ontspanning waarbij je rug en buik helemaal zacht zijn geworden.

16. Let nu op het gevoel van kalmte en ontspanning dat je door deze oefening kunt krijgen.

18. Bedenk je dan in welke ruimte je je bevindt.

19. Beweeg eventueel je lichaam een beetje, je handen, armen, voeten en benen.

20. Rek je dan eens lekker uit.

21. Open je ogen als je daar klaar voor bent.
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LES 6 Wat hebben we gedaan?

   Geleerd hoe je zegt waar je last van hebt
   Hoe je kan reageren als een ander last heeft  van jou
   Samen gepraat over pesters

Aan de slag:

    LEES: de informatiebladen in deze les

   DOE: oefen met de STA STERK punten ‘zeggen waar je last van hebt’ 
         en probeer eens uit om te reageren met de STA STERK punten 
         als iemand last heeft  van jou. Je kunt ook een toneelstukje spelen 
         met jouw supporter.

    Op welk STA STERK punt ga jij deze week extra lett en?

      De naam noemen van de ander

      Het gedrag noemen van de ander

      Mezelf rustiger maken door te ontspannen en goed adem te halen

      Sorry zeggen

      Een oplossing zoeken

   MAAK: de opdrachten

     …

   DOE: Neem een voorwerp mee naar de volgende les dat belangrijk is voor jou.
         Bijvoorbeeld: iets van jouw hobby of sport, een foto/sieraad/souvenir.

         SCHRIJF: wat willen jij en je supporter nog vertellen aan jouw trainer?

Hier kan
je schrijven
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Wanneer heb je last van een ander? Bijvoorbeeld als je wilt oplett en in de les en iemand achter je 
tikt steeds tegen je stoel aan. Hierdoor word je afgeleid. Daar kun je dan wat van zeggen. Hoe kun 
je dat het beste doen?

Als je last hebt van een ander

1.  Noem de naam van de ander 
2. Zeg wat de ander doet of zegt
3.  Zeg wat je daarbij voelt
4. Zeg dat je wilt dat de ander stopt 
 of wat de ander moet gaan doen

Als dit per ongeluk gebeurt, dan praat je vriendelijk 
en luid genoeg. Als je merkt dat het expres is praat 
je streng en luider. Je hoeft  je gevoel dan niet te 
benoemen. Je houdt je boodschap kort en duidelijk.

Als je last hebt van een ander 
en dat wilt uitpraten 

1. Noem de ander bij zijn / haar naam. 
 Zeg dat je iets wilt vertellen / bespreken en dat je wilt dat de ander luistert.
2. Vertel wat de ander zijn gedrag was. ( Je zei of deed…), noem feiten =  dat wat echt waar is.
3. Vertel dan wat je voelde toen dit gebeurde. En vertel wat het gevolg was. 
4. Vraag de ander of die zich dit kan voorstellen (dan snapt de ander beter hoe jij je voelt).
5. Vertel dat jij de situatie wilt oplossen (doe een voorstel). Vraag dan hoe de ander het 
 zou willen oplossen (luister goed naar de ander, laat merken dat je luistert, kies samen
 de beste oplossing en check bij elkaar of het zo goed is!).

6.1    Wat kun je doen of zeggen 
        als je last hebt van een ander

Een voorbeeld

‘Pieter, 
 je tikt steeds met je been tegen mijn tafelpoot.
Ik word er boos van en kan zo niet werken.
Ik wil dat je er nu mee stopt.’ of ‘Ik wil dat je 
je been stil houdt.’

Een voorbeeld

Marie en Jos zitt en in groep 8 bij elkaar in het tafelgroepje.
Marie:  Jos, je tikt steeds met je pen op de tafel, het irriteert mij en ik kan niet meer goed nadenken. 
Jos:    Oh joh, ik had dat helemaal niet in de gaten, ik concentreer me dan!
Marie:  Ik wil graag dat je ermee ophoudt.
Jos:   Ja, natuurlijk! 
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Het is beter om niet te lang te wachten, maar je mag altijd nog iets zeggen over wat 
     langer geleden is gebeurd.

 Zeg het liever als je met zijn tweeën bent.

Vertel wat jij vindt: ‘IK …’ en word niet kwaad.

Tips bij zeggen waar je last van hebt
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STA STERK PUNTEN bij zeggen waar je last van hebt

   1) Hoofd rechtop

   2) Schouders naar achteren, rug recht

   3) Handen op de heupen

   4) Voeten op schouderbreedte, stevig staan

 
   5) Recht aankijken

   4) Luid en duidelijk praten

   6) Zeggen waar je last van hebt
    ‘Pieter, je tikt steeds met je been tegen mijn tafelpoot.
    Ik word er onrustig van en kan zo niet werken.
    Ik wil dat je er nu mee stopt!’
   

   8) Ruimte in blijven nemen:  
    STERK staan/zitten en aankijken
   

   9) Het samen goed maken of STERK weglopen

STOP

STOP MET 

MIJ KLEM

RIJDEN

IK ZAL HET

NIET MEER 

DOEN
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Wat doe of zeg je als een ander tegen 
jou zegt waar hij last van heeft?

1. Blijf rustig en luister naar wat de ander zegt.
2. Zeg wat je ervan vindt.

Bijvoorbeeld: ‘Ik kan me voorstellen dat je dat niet leuk vond.’ of ‘Sorry’. 

Wat doe of zeg je als je het samen
wilt oplossen:

1. Blijf rustig en luister naar wat de ander zegt. 
2. Geef aan of je dat nog weet. 
3. Vraag door. Bijvoorbeeld als je de ander niet begrijpt of wanneer je dat deed/zei 
 of wat er dan vervelend aan was.
4. Zeg wat je ervan vindt.  
 Bijvoorbeeld: ‘Ik kan me voorstellen dat je dat niet leuk vond.’ of ‘Sorry.’ 
 Of: ‘Jammer dat je er last van had, maar ik wil het graag doen/zeggen.’
5. Bedenk: iemand kán er zo over denken. Iedereen is anders. 
 Je hoeft  het er niet mee eens te zijn.
6. Vraag wat de oplossing van de ander is: ‘Wat zou jij willen dat ik deed?’
7. Vertel aan de ander wat je met de oplossing gaat doen. 
 ‘Ik zal er op lett en’. ‘Wil je me waarschuwen als ik het weer doe?’

Bedenk:
Bedenk dat het gaat om een klein stukje van jou. Iets wat je hebt gezegd of gedaan. 
Het gaat niet om wie je bént. De ander bedoelt dus niet: je bent niet leuk. 
De ander bedoelt wel: ik vind dit gedrag (wat je deed of zei) nu niet leuk, daar heb ik last van.

 Bang, grappig, uitdagend of boos reageren.
 Je verdedigen met: ‘Ja maar …’.
Uitgebreid en overdreven ‘Sorry’ zeggen.
 Zeggen dat je het niet hebt gedaan, terwijl dat wel zo is.
Niks zeggen, of denken: ‘Ik krijg je wel weer’.
Aanvallen: ‘Maar jij doet zelf ook …. ‘.
Weglopen zonder iets gezegd te hebben.

6.2   Wat kun je doen of zeggen 
             als een ander last heeft  van jou?

Wat je NIET moet doen 
als een ander last van jou heeft 
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STA STERK PUNTEN bij 
als een ander zegt dat hij last heeft van jou

   1) Hoofd rechtop

   2) Schouders naar achteren, rug recht

   3) Handen op de heupen

   4) Voeten op schouderbreedte, stevig staan

 
   5) Recht aankijken

   6) Luid en duidelijk praten
   

   7) Blijf rustig en luister naar de ander
    

   8) Probeer een oplossing te zoeken om het goed te maken
   

   9) Het samen goed maken of STERK weglopen
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Waarom pest de pester?

Wie zijn de slachtoff ers van de 
pester?

Hoe voelt de pester zich?

Heeft  de pester vrienden?

Hoe kan een pester geholpen 
worden te stoppen met pesten?

6.3    OPDRACHT: wie is de pester?

Als je denkt aan iemand die pest, of aan iemand die graag de grenzen opzoekt bij anderen, dan 
komen er vast allemaal vragen bij je omhoog. De vragen in deze opdracht helpen je te ontdekken 
hoe het komt dat iemand dat doet. Er zijn verschillende antwoorden mogelijk. 

Iedereen kan van rol veranderen en voor zichzelf én anderen opkomen of meer rekening leren 
houden met de grenzen van anderen. Er zijn kinderen die zich bang, minder waard of minder 
sterk voelen dan deze kinderen. Maak je niet klein, we zijn allemaal gelijk en niemand is meer 
of minder waard dan een ander.

LET OP!    Ook kinderen die grenzen opzoeken kunnen veranderen
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6.4    OPDRACHT:
              zeggen waar je last van hebt
Ik leen even...

Rida en Joost zitt en bij elkaar in de klas. Rida pakt vaak spullen uit het etui van Joost zonder het te 
vragen. Rida zegt dan: ‘Ik leen even je puntenslijper’. Terwijl hij dat zegt, graait hij meteen in Joost z’n 
etui. Joost vindt dat erg vervelend. Rida mag best wat lenen, maar dan moet hij het vragen. En dan moet 
hij wachten tot Joost heeft  gezegd dat het mag. 

Joost wil geen ruzie met Rida, maar hij wil ook niet dat Rida dit blijft  doen. Joost heeft  net geleerd hoe je 
kunt zeggen waar je last van hebt. Hij gaat het tegen Rida zeggen. 

Wat kan Joost het beste zeggen? 
Hoe kan Rida het beste reageren? 
Hieronder schrijf jij het gesprekje tussen Joost en Rida op. 

Joost zegt

Joost zegt dan

Joost zegt dan eventueel nog

Rida antwoordt

Rida antwoordt

Rida zegt tot slot misschien nog

Rida,
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6.5    OPDRACHT: zeggen waar je last                           
               van hebt en oranje zinnen bedenken

 zeggen waar je last                            zeggen waar je last                           

Hieronder staat eerst een voorbeeld van een gebeurtenis. Je kunt zeggen waar je last van hebt met 
het groene, rode en oranje hesje. Jij weet al welke kleur het beste werkt! Vul hieronder een oranje 
zin in.

1: GEBEURTENIS Je bent op een speelplein. Je hebt je nieuwe bal bij je. Na een poosje 
ga je voetballen met vrienden met een andere bal. Jouw bal leg je even neer bij je jas. Opeens zie 
je dat twee andere kinderen spelen met jouw bal.

2: GEBEURTENIS Je bent op een speelplein. Je speelt tikkertje met een paar kinderen. 
Peter tikt niet gewoon, maar geeft  een fl inke tik tegen je hoofd als hij de tikker is.

3: GEBEURTENIS Je praat vaak in een groepje van 4 kinderen. Iedere keer als jij iets zegt, 
praat Sharon er doorheen. Dan luistert iedereen weer naar haar.

4: GEBEURTENIS Je staat bij de bakker op je beurt te wachten. 
Jij bent aan de beurt en iemand anders gaat voor.

...
(helemaal niets zeggen)

...
(helemaal niets zeggen)

...
(helemaal niets zeggen)

Hé, eikels!
Dat is mijn bal! 
GEEF HIER!

Peter, wat ben jij een 
^*#@& Dat dóe je toch 

niet? Kappen, ja!

Sharon, hou je 
^*#@& kop toch eens!

Ik zei iets!

‘Hé, hallo! Je dringt 
voor, je ziet toch dat

ik hier sta?’

Ik zie dat jullie mijn bal 
hebben gepakt zonder 
dit te vragen. Dat vind 
ik niet leuk. Ik wil hem 

graag terug.

Peter, ik

Sharon, ik

Mag ik alsjeblieft  
mijn bal weer terug?

Wil je daarmee 
alsjeblieft  ophouden?

Je zucht en zegt zacht: ‘ach ja, jullie 
vinden het toch niet leuk wat ik zeg. 

Waarom zouden jullie luisteren?’

Ga maar, ik wacht wel.
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6.5.1    ANTWOORDBLAD zeggen waar je  
                 last van hebt en oranje zinnen bedenken

1: GEBEURTENIS Je bent op een speelplein. Je hebt je nieuwe bal bij je. Na een poosje  
ga je voetballen met vrienden met een andere bal. Jouw bal leg je even neer bij je jas. Opeens zie  
je dat twee andere kinderen spelen met jouw bal.

2: GEBEURTENIS Je bent op een speelplein. Je speelt tikkertje met een paar kinderen. 
Peter tikt niet gewoon, maar geeft een flinke tik tegen je hoofd als hij de tikker is.

3: GEBEURTENIS Je praat vaak in een groepje van 4 kinderen. Iedere keer als jij iets zegt, 
praat Sharon er doorheen. Dan luistert iedereen weer naar haar.

4: GEBEURTENIS Je staat bij de bakker op je beurt te wachten. 
Jij bent aan de beurt en iemand anders gaat voor.

Ik zie dat jullie mijn bal 
hebben gepakt zonder 

dit te vragen. Dat vind ik niet 
leuk. Ik wil hem nu weer terug.

Au! Peter, jij tikt met een 
harde klap. Ik wil dat je dat 

zachter doet!

Sharon, ik was aan het woord. 
(en je praat verder)

Mevrouw/meneer, u zag het 
misschien niet, maar ik ben 

aan de beurt.

Hé jongens, dat is mijn bal.
Ik wil hem nu graag terug.

Peter, jij slaat mij tegen mijn 
hoofd. Dat doet pijn. Ik wil 
dat je mij ergens anders tikt.

Sharon, je praat door mij 
heen. Ik wil graag verder 

vertellen.

Mevrouw/meneer, volgens 
mij was ik aan de beurt.

Als iemand 
jouw spullen 
leent zonder 
te vragen

Als iemand 
je bewust of 
onbewust pijn 
doet

Als iemand 
je bewust of 
onbewust 
negeert

Als iemand 
voordringt
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6.6    OPDRACHT: terugkijken op... 
               zeggen waar je last van hebt

1: GEBEURTENIS Van wie had jij last? Wat deed of zei de ander?

2: GEDACHTEN 

3: GEVOELENS Wat voelde  je?

4: GEDRAG Wat deed en zei je?

Welke kleur
was je gedrag?

5: Was je tevreden over hoe je dit hebt gedaan??
        Ja! Het Compliment dat ik mijzelf geef is

Wat dacht je?

Let er deze week eens op hoe je je gedraagt als je last hebt van iemand. 

Welke STA STERK punten voerde je uit?

Ik deed / zei ...

STOP

6: Plan voor de volgende keer

Kun je jouw gedachte (nog) meer helpend maken? Zo ja hoe?

Wat zou je dan voelen en wat zou je dan kunnen doen of zeggen?
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6.6.1    OPDRACHT: terugkijken op... 
                  als een ander last heeft van jou

1: GEBEURTENIS Waar had de ander last van bij jou? Wat deed/zei je?

Wat deed de ander die last had van jou? Wat zei hij/zij?

2: GEDACHTEN 

3: GEVOELENS Wat voelde  je?

4: GEDRAG Wat deed en zei je?

5: Was je tevreden over hoe je dit hebt gedaan??
        Ja! Het Compliment dat ik mijzelf geef is

Nee, dat kwam omdat ik

Wat dacht je?

Ik deed / zei ...

Let er deze week eens op hoe je je gedraagt wanneer een ander last heeft van jou. 

Welke sta STERK punten voerde je uit?

Welke kleur
was je gedrag?

6: Plan voor de volgende keer

Kun je jouw gedachte (nog) meer helpend maken? Zo ja hoe?

Wat zou je dan voelen en wat zou je dan kunnen doen of zeggen?
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LES 7 Wat hebben we gedaan?

  Geleerd hoe je een gesprek voert
   Extra geoefend met wat we al hebben geleerd

Aan de slag:

    LEES: de informatiebladen in deze les

   DOE: probeer de STA STERK punten van deze les eens uit

    Welk STA STERK punt ga jij deze week vooral oefenen?

      Zeggen waar je last van hebt

      Rustig reageren als iemand last heeft  van jou

      Een gesprek beginnen

      Vragen stellen

      Iets over mijzelf vertellen

  
   DOE: oefen nog eens met jouw supporter met de ontspanningsoefeningen

   MAAK: de opdracht

     …

    SCHRIJF: wat willen jij en je supporter nog vertellen aan jouw trainer?

Hier kan
je schrijven
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Het voeren van een gesprek is leuk en belangrijk. Het geeft je het gevoel dat je erbij hoort. Ook kri-
jg je aandacht van anderen. Iets vertellen is goed voor je zelfvertrouwen. Het is leuk om samen te 
praten over wat je hebt meegemaakt. Bij het maken van een opdracht weet je vaak met zijn tweeën 
meer dan alleen.

Een gesprek gaat zo:

7.1    Een gesprek voeren

1: BEGIN het gesprekje:

En dan...

Hoi Marieke, wat heb jij het weekend gedaan? 

Mmm, o ja … Wat leuk dat je zondag naar 

de film bent geweest met je vader!

Welke film heb je gezien in de bioscoop?

Ik had zondag een verjaardag. Dat was echt heel 

gezellig. We hebben ook nog gebarbecued. Ik heb 

geholpen met het bakken van het vlees.

Nou, de bel gaat alweer. Jammer! Was leuk om 

met je te kletsen. Doei!

Of

Ik ga nog even ……. Ik zie je wel weer. Doei!

...

...

3: STEL VRAGEN aan de ander als:

2:LUISTER naar de ander

Luister naar de ander

4: VERTEL zelf iets.

5: MAAK HET GESPREK AF en zeg gedag.
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     Zet een kruis bij wat jij gaat uitproberen 

1: BEGINnen met een gesprek

 Zorg dat je weet wat voor vragen je kunt stellen. Je kunt hier van te voren over nadenken.
     Je kunt vragen beginnen met de woorden: wie, wat, waar, wanneer, waarom, welke en hoe.   
     Je kunt om informatie vragen en om hulp vragen. 

 Wacht even, kijk en kies het goede moment om te beginnen.

 Zorg ervoor dat de ander je ziet en hoort, zorg voor sterke lichaamstaal.

 Noem de ander bij zijn naam en kijk de ander vriendelijk aan.

 Praat met een vriendelijke en rustige stem. 

 Stel een vraag om een gesprek te beginnen. 

2. Luisteren tijdens een gesprek

 Kijk de ander aan en knik af en toe.

 Maak luistergeluiden (bijvoorbeeld: mmm, hmm, ja, zo!).

 Luister goed naar de ander als hij iets vraagt of vertelt. 
  Vaak kun je daar weer iets anders over vragen. 

7.2    Tips voor een gesprek voeren
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3. Zelf iets vertellen

 Zorg ervoor dat de ander je ziet en hoort, zorg voor sterke lichaamstaal.

 Praat met een duidelijke en rustige stem. 

 Er is heel veel waar je over kunt vertellen. 
  Misschien heb jij ook wel hetzelfde meegemaakt als waar de ander net over vertelde. 
  Als dat niet zo is, kun je ook over iets anders vertellen. 
  Bijvoorbeeld: over jezelf, je hobby’s, wat je hebt meegemaakt of wat je hebt 
  gedaan in het weekend, je sport, de televisie.

4. Afronden van een gesprek

 Zeg gedag als het gesprek stopt of als je ergens anders heen loopt.
  Bijvoorbeeld: ‘Ik moet nu naar huis, we gaan om 6 uur eten, tot morgen’.

 Bedank de ander voor het gesprek. 
  Bijvoorbeeld: ‘Ik vond het gezellig om met je te praten.’

 Maak een afspraak voor een volgend gesprek. 
  Bijvoorbeeld: ‘Ik kom morgen weer naast je zitt en in de bus. 
  Goed idee? Dan kunnen we verder kletsen!’

Als iemand niet met je wil praten.

 Zorg dan dat je sterk blijft ! 

 Vraag hoe het komt dat hij/zij dat niet wil. 
  Bijvoorbeeld: ‘Waarom zeg je niks terug?’

 Bij een goede reden los je het samen op. 
  Bij een slechte reden zeg je wat je vindt, stop je het gesprek en loop je sterk weg.

Hier kan
je schrijven

Tip voor jezelf: Welke tip past bij jou? Schrijf deze op:
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STA STERK PUNTEN bij een gesprek voeren

   1) Hoofd rechtop

   2) Schouders naar achteren, rug recht

   3) Voeten op schouderbreedte, stevig staan

 
   4) Recht aankijken

   5) Kijk vriendelijk en praat met een rustige stem
   

   6) Het gesprek beginnen, naar de ander luisteren 
    en vragen stellen (hoe, wat, waar , …)
    

   7) Zelf iets vertellen
   

   8) Het gesprek afsluiten en gedag zeggen 
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Met welke jongen of welk meisje zou je wel eens een gesprek willen voeren? 
Kies iemand uit met wie je nog niet veel praat. Ik kies:  

Het is handig om van te voren na te denken over het onderwerp van je gesprek en over de vragen 
die je wilt stellen. Om een onderwerp te kiezen, kun je bedenken wat je allemaal al weet van deze 
jongen of dit meisje. 

1. Kies twee onderwerpen uit waar je met de ander over kunt praten. 
 Voorbeelden zijn: een tv-serie, iets wat op school is gebeurd, kleren of sieraden die 
 hij/zij draagt, een boek, een fi lm, games, het weer, de vakantie, jouw sport en hobby’s. 

2. Schrijf vragen op over je onderwerp. 
 Denk daarbij aan de vraagwoorden: wie, wat, waar, wanneer, waarom, welke en hoe. 
 Je kunt ook vragen naar een mening:  ‘Wat vind jij van …?’

3. Schrijf op wat je zelf kan vertellen.

7.3 OPDRACHT: voorbereiding gesprek voeren

Ik ga een gesprek voeren over het 
onderwerp: 

Deze vragen kan ik stellen:

Dit kan ik vertellen:

Ik ga een gesprek voeren over het 
onderwerp: 

Deze vragen kan ik stellen:

Dit kan ik vertellen:



Les 7Pagina  75                 

Voer een gesprek met degene die je hebt uitgekozen en kies één van je onderwerpen. 
Beantwoord daarna de volgende vragen:

7.4    OPDRACHT: een gesprek voeren

Hoe ben je het gesprek begonnen?

Waar hebben jullie allemaal over gepraat?

Hoe vond je het gesprek gaan? 

Wat vond je goed aan het gesprek? Welk  compliment geef je jezelf?

Welke  STa stERK punten heb je gebruikt?

Ben je tevreden over je gesprek? Zo ja, fijn! Zo nee, wat had je anders willen doen?

Is het ook gebeurd dat iemand niet met je wilde praten?  

Wat dacht je toen?

Wat deed je toen? 
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Voer een gesprek met iemand. Laat de ander voor je opschrijven hoe je hebt geluisterd tijdens  
dit gesprek. Als je dit niet zomaar door een ander wilt laten opschrijven, kun je het ook zelf doen  
of het aan je supporter vragen. 

7.5    OPDRACHT: laten zien dat je luistert

Ik heb op                                            dag   een gesprek gevoerd met  

Ik heb laten merken dat ik heb geluisterd door:

  te knikken
  vragen te stellen
  luistergeluiden te maken 
  oogcontact te maken
  antwoord te geven
  



Les 8Pagina  77                 

LES 8 Wat hebben we gedaan?

   Geleerd hoe je aangeeft  dat 
          je mee wilt  doen/praten met anderen
   Geleerd hoe je omgaat met buitensluiten
   Geleerd hoe je een probleem kunt oplossen

Aan de slag:

    LEES: de informatiebladen in deze les

   DOE: oefen de STA STERK punten van deze les eens

   MAAK: de opdrachten

     …

    SCHRIJF: wat willen jij en je supporter nog vertellen aan jouw trainer?

Hier kan
je schrijven
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Het is fijn om mee te doen met andere kinderen. Het geeft je het gevoel dat je erbij hoort. Als je 
niet mee mag doen en wordt buitengesloten dan kun je je gekwetst, verdrietig of alleen voelen. 
Misschien denk je dan dat anderen je niet aardig, raar of stom vinden. Dat is naar. 

Bedenk dat kinderen anderen buitensluiten om verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat ze  
ergens van balen en dan zin hebben om iets naars te doen. Het kan ook zijn dat je wordt buiten- 
gesloten door wat je doet. Bijvoorbeeld: je niet aan de regels houden, te bazig zijn of geen rekening 
houden met anderen. Dan helpt het om meer oranje mee te spelen.
 
Buitensluiten kan op verschillende manieren gebeuren: 
  Je mag niet meedoen.
  Ze doen alsof ze je niet zien of horen. 
  Ze stellen meedoen uit door chanteren. 
  Bijvoorbeeld: ‘Als je morgen snoep voor ons meeneemt, mag je meedoen’.

Als je niet mee mag doen dan vraag je altijd waarom niet. Daar kunnen ze een goede of een slechte 
reden voor geven.

8.1.1  Meedoen met een spel 
1. Kies een goed moment om mee te doen. 
2. Kies iemand uit de groep om tegen te zeggen dat je mee wilt doen.
3. Ga erbij staan met een sterke houding.
4. Ga IN de kring staan (en niet net daarbuiten).
5. Laat duidelijk horen dat je mee wilt doen. Bijvoorbeeld: ‘Hoi Mohammed, mag ik meedoen?’
                                                                                     ‘Hoi meiden, ik doe ook graag mee!’
6. Toon je eigen wil. Bijvoorbeeld: ‘Ik wil ‘m wel zijn’

8.1  Meedoen en omgaan met buitensluiten

Het mag.

Je gaat meedoen en 
gedraagt je oranje.
Toon je eigen wil.

Bijvoorbeeld: 
‘Ik wil tikker zijn’ 

of ‘Ik ga wel op doel’.
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Het mag niet.

Je vraagt ALTIJD: waarom niet? 

Is het een 
goede reden?

Ze doen 
bijvoorbeeld een 

spel voor vier 
kinderen en jij bent 

de vijfde. Of ze 
moeten iets 

speciaals met 
elkaar bespreken 
voor het feest van 

de juf… 

Dan los je het op. 

Je spreekt 
bijvoorbeeld af 

om het volgende 
potje mee te doen 
of om morgen met 

elkaar te spelen.

Is het een 
slechte reden?

Ze zeggen 
bijvoorbeeld dat je 
niet mee mag doen 
omdat je niet hard 

kunt rennen, 
ze sturen je weg 
omdat ze je niet 
aardig vinden, 

 ze zeggen niets. 

Je kunt doorzett en. 
Je kunt bijvoorbeeld zeggen:
 ‘Wat een slechte reden. Ik wil gewoon meedoen. 
   We mogen in de pauze allemaal meespelen’.

Je kunt sterk weglopen. 
Je kunt bijvoorbeeld zeggen: 
‘Nou, dan niet’.
‘Nou, jammer dan’.

Je kunt zeggen waar je last van hebt. 
‘Jullie laten me niet meedoen. Dat vind ik echt 
niet leuk’. Je draait je om en loopt weg
of  je zegt: ‘Ik wil wél meedoen’.

Je kunt hulp vragen aan iemand anders:
Je kunt bijvoorbeeld naar de leerkracht gaan: 
‘Ze laten mij niet meedoen, wil je me helpen dat 
op te lossen? ...’

Je kunt het op een later moment uitpraten:
‘Jessy, ik wil even met je praten over de pauze 
van vanochtend. Ik voelde me boos en verdrietig
toen ik niet mee mocht doen, snap je dat? ...’



Les 8Pagina  80                 

1. Kies iemand uit de groep om mee te gaan praten.
2. Ga erbij staan of zitten en zorg voor een sterke houding.
3. Wacht even op een goed moment.
4. Laat duidelijk horen dat je mee praat.

  Je stelt een vraag over het onderwerp dat zij bespreken. 
  Bijvoorbeeld: ‘Nick, heb jij eigenlijk nog een voetbalwedstrijd gespeeld dit weekend? Hoe ging het?’

  Weet je niet snel waar ze het over hebben, dan kun je ook zeggen: 
  ‘Hoi Judith/hoi meiden, waar hebben jullie het over?’

5. Mag je niet meedoen met het gesprek, luisteren ze niet naar jou of zeggen ze niets terug tegen jou?
 
  Sterk omdraaien en weglopen. Je zou nog gedag kunnen zeggen: ‘Nou dag’ 
  of wat je gaat doen: ‘Ik ga bij Klaas kijken, naar zijn nieuwe scooter’.  
  Ga ergens anders staan en zorg dan dat je sterk staat en om je heen kijkt of pak iets te lezen.

  Je kunt ook kiezen voor ‘zeggen waar je last van hebt’. 

  Lukt het vaker niet bij een bepaald groepje?  
  Bedenk of er een andere persoon is of een ander groepje dat aardiger is. 

8.1.2   Meedoen met een gesprek
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8.1.3   Zorgen dat anderen kunnen meedoen 

1. Kies een goed moment.
2. Zorg dat de anderen je kunnen zien en horen. 
3. Zorg voor een sterke houding. 
4. Laat duidelijk horen dat de ander mee mag doen of mee mag praten.

 Als iemand jou vraagt of hij mee mag doen, dan is het fi jn als je bijvoorbeeld antwoordt:
  ‘ja’ of ‘ja gezellig!’ of ‘leuk, jij maakt altijd van die goede grappen’ of  ‘ik zeg het even tegen 
  de anderen’.

 Het is heel sterk als je laat zien dat deze jongen of dit meisje erbij hoort. 
  Doe dit op een sterke manier en overleg NIET. Als je vraagt of hij of zij mee kan doen, dan 
  kunnen anderen ‘nee’ zeggen. En dat wil je niet. Je wilt dat de ander meedoet. 

 Je kunt bijvoorbeeld zeggen: ‘Jongens, Klaas doet mee met basketbal’ of  ‘Ik vind Marjolein
 een goede keeper’ of  ‘Cheyenne komt bij ons in het werkgroepje voor het klassenfeest, zij kan   
 de muziek regelen’. 

 Als anderen ‘nee’ zeggen, dan kun je zeggen waar je last van hebt 
  Bijvoorbeeld: 
  ‘Jongens, jullie laten Boy steeds niet meedoen en ik vind dat niet eerlijk.’
  ‘Hoe zouden jullie het vinden als je niet mee mocht spelen? ’
  ‘Jullie doen toch ook gewoon mee?’
  ‘Ik vind dat Boy gewoon mee mag doen.’

 Je kunt ook eerst een medehelper vragen. 
  Bijvoorbeeld: 
  ‘Vind jij het ook niet leuk dat we Mika steeds buitensluiten? Zullen we dat de volgende keer 
  gaan zeggen?’  Dan kun je er samen voor zorgen dat iedereen meedoet.

 Het kan ook zijn dat een kind niet mee mag doen omdat het vervelend doet, zoals 
  bazig doen, lang de bal vasthouden of veel praten en niet luisteren. Ook dat kun je oplossen 
  door het uit te praten en diegene te vertellen hoe die op een leuke manier mee kan spelen.

 Besef dat juist met z’n allen lol maken zoveel leuker is. 
 Als je daarvoor gaat, ben je echt sterk en stoer en maak je echte vrienden. 
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STA STERK PUNTEN bij meedoen

   1) Hoofd rechtop

   2) Schouders naar achteren, rug recht

   3) Handen op de heupen

   4) Voeten op schouderbreedte, stevig staan

 
   5) Recht aankijken

   6) Luid en duidelijk praten
   

   7) Kies een goed moment en kies een jongen  
    of een meisje 
    

   8) Zeggen dat je mee wilt doen
     ‘Ik wil graag meedoen’

    9) Eigen wil laten horen 
     ‘Ik wil wel tikker zijn’

   10) Mag je niet meedoen?  
    Los het op of loop STERK weg



Les 8Pagina  83                 

8.2    OPDRACHT:  
              terugkijken op meedoen

1: GEBEURTENIS Tegen wie heb je gezegd dat je mee wilde doen?

Wat heb je gezegd? Mocht je wel of niet meedoen?

2: GEDACHTEN 

3: GEVOELENS Wat voelde  je?

4: GEDRAG Wat deed en zei je?

5: Waar ben je tevreden over?

Wat dacht je?

Ik deed / zei ...

Schrijf deze week op wanneer je probeerde mee te doen.  Je kunt de vragen over deze situatie invullen.

Welke STA STERK punten voerde je uit?

Welke kleur
was je gedrag?

6: Plan voor de volgende keer

Kun je jouw gedachte (nog) meer helpend maken? Zo ja hoe?

Wat zou je dan voelen en wat zou je dan kunnen doen of zeggen?
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8.3   Je probleem oplossen 

Je hebt in de training al veel verschillende dingen geleerd om problemen op te lossen. Als je een  
probleem hebt dan is het goed om eerst even te bedenken welke oplossingen, Sta Sterk punten en  
plannen je kunt bedenken om je probleem op te lossen. 

Dat kan volgens de stappen van probleem oplossen die je hieronder vindt. Deze kun je voor jezelf  
volgen maar natuurlijk ook samen met je supporter.

Als je een probleem hebt kun je je verdrietig, boos of bang voelen. Zorg dan dat je eerst over jouw  
gevoelens praat met iemand, bijvoorbeeld met je supporter. Daarna is het gemakkelijker om oplossingen 
te bedenken. 

STAP 1:  Stop, STA STERK en denk na. Wat is het probleem?

In de eerste stap is het belangrijk dat je rustig wordt, sterk staat en nadenkt over de situatie die 
zich voordoet.
Bijvoorbeeld: ik loop het schoolplein op en drie kinderen uit mijn klas staan bij de deur en lachen mij uit. 

Daarna sta je stil bij wat nu precies het probleem is voor jou. Het probleem kan bijvoorbeeld 
zijn dat je niet weet wat je kunt zeggen. Of dat het je verdrietig maakt en dat je moet huilen. 
Het probleem kan ook zijn dat je je direct zo boos voelt worden dat je alleen nog maar wilt 
slaan. In dezelfde situatie reageren kinderen heel verschillend.

Het  probleem  is  NIET: ‘Wat de anderen doen of zeggen …’. Het probleem is WEL: ‘Wat jou  
tegenwerkt in het oplossen van het probleem’. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb vervelende gedachten in mijn hoofd’ 
of ‘Ik krijg een vervelend gevoel waardoor ik iets doe of zeg wat niet helpt om het probleem te stoppen.’

Je probleem duidelijk krijgen, helpt om oplossingen, plannen en Sta Sterk punten te bedenken, te 
kiezen en uit te voeren die passen bij je persoonlijke probleem. Dat doe je in stap 2.

STAP 2: Welke STA STERK punten en andere plannen kan ik bedenken om mijn  
                             probleem op te lossen?

Probeer in deze stap zoveel mogelijk Sta Sterk punten en andere plannen te bedenken die jij als 
oplossing kunt gebruiken. Het bladeren in je werkboek en het bekijken van de verschillende 
Sta Sterk punten kan je hierbij helpen. 

Hoe meer Sta Sterk punten en andere plannen je hebt bedacht, hoe sterker je je voelt. Je moed 
groeit om zelf of samen met jouw supporter of iemand anders iets aan jouw probleem te doen. 
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STAP 3:  Welk STA STERK punt en/of plan kies ik?

Kies in deze stap zelf een Sta Sterk punt en/of plan dat past bij jouw probleem. Dit kan voor ieder-
een verschillend zijn. Voor elk probleem dat je tegenkomt bestaan meerdere oplossingen. Bedenk 
wat je wel of juist niet zou doen of zeggen bij het gekozen Sta Sterk punt of plan.

Je kunt de oplossing die je kiest voor jouw probleem uitspelen met jouw supporter in een toneel-
stukje. Je kunt je eigen rol spelen of juist de rol van een ander. Zo ontdek je of jouw oplossing goed 
voelt of dat je er nog iets aan wilt veranderen. Als je iets al eens hebt geoefend in een toneelstukje 
wordt het makkelijker om het ook in het echt te doen.

STAP 4: Heeft  het STA STERK punt/plan mij geholpen? 

Kijk in deze stap terug op het probleem en de uitvoering van het gekozen sta sterk punt 
en/of plan. Heeft  het gekozen sta sterk punt en/of plan geholpen? 

 • Zo ja: MOOI, vier het samen met jouw supporter of iemand anders!
  Vieren doe je bijvoorbeeld door je succesverhaal te vertellen aan iemand, een 
  compliment aan jezelf te geven of van een ander te ontvangen, het avondeten te 
  kiezen, een spelletje te spelen of iets leuks te doen met elkaar.  

 • Zo nee: HOU MOED, ga terug naar stap 2 en 3 en kies een nieuw plan of een 
  nieuwe oplossing. Als het de eerste keer niet meteen lukt is dat niet erg, hou vol want:

Problemen kun je oplossen als je niet opgeeft  en doorzet.
STA STERK
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8.4   OPDRACHT: problemen oplossen 

STAP 1:  Stop, STA STERK en denk na. Wat is het probleem?
(Het probleem is NIET: ‘ZIJ doen …’ Het gaat om wat een probleem is voor jou. 
Bijvoorbeeld: ‘Ik weet dan niet wat ik kan zeggen’ of  ‘Ik denk dan iets wat mij boos maakt’)

STAP 2: Welke STA STERK punten en andere plannen kun je bedenken om je 
                             probleem op te lossen?

a

b

c

d

STAP 3: Welk STA STERK punt en/of welk plan kies je? a / b / c / d 

Ik ga                doen of zeggen 

STAP 4: Doe het! Heeft  het STA STERK punt en/of het plan jou geholpen?

 Ja, omdat

 Nee, omdat

Mijn plan voor de volgende keer is:

Hoe ga je dat vieren?
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Sta Sterk punten Doe ik vaak Doe ik soms Doe ik nog niet

Hoofd rechtop

Rug recht en schouders naar achteren

Sterk staan / lopen / zitten

Aankijken als je met iemand praat

Streng of boos kijken

Luid en duidelijk praten

Eigen mening geven

Nee zeggen als je iets niet wilt

Sterk weglopen

Het goed maken

Complimenten geven aan jezelf

Complimenten geven aan een ander

8.5   OPDRACHT: 
             terugkijken op de training 
Nog maar twee lessen dan is de training alweer afgelopen. Je hebt vast al veel geleerd! 
Wil je eens terugkijken op de afgelopen weken? 

1. In het kennismakingsgesprek heb je aan de trainer verteld wat je leerwens / leerdoel is.  
      Wat was jouw leerwens / leerdoel?

2. Is je wens /doel in vervulling gegaan?

    Ja, dat komt door

    Nee, dat komt door 

3. Hieronder zie je STA STERK punten staan uit de training. Kruis aan welke je al gebruikt.
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Sta Sterk punten Doe ik vaak Doe ik soms Doe ik nog niet

Complimenten ontvangen

Helpende gedachten gebruiken

Vertellen hoe je je voelt

Je gevoelens laten zien

Zeggen waar je last van hebt

Je goed blijven voelen als een ander 
last heeft van jou

Rustig reageren als iemand last  
van je heeft

Een gesprek beginnen

Je eigen wil laten horen bij een spel 

Hulp vragen aan een ander

Opkomen voor een ander

Sorry zeggen

Luisteren naar de ander

Een oplossing zoeken

STOP

Sorry

4.  Tijdens de negende les gaan we onderwerpen van de vorige lessen herhalen. Denk eens na: 
      wat zou jij nog willen oefenen in de les en wat zou je nog willen oefenen met je supporter?
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Is er iets veranderd in jouw manier van denken, voelen of doen door de training? 
Schrijf dat hieronder op. 

Aan het begin van de training heb je één of meer supporters gekozen die jou tijdens de training 
mochten aanmoedigen en helpen met het werken uit de STA STERK map. 
Vraag jouw supporter(s) hoe zij vinden dat jij veranderd bent. Laat ze dat hieronder opschrijven. 

Ben je benieuwd of je leerkracht of mentor vindt dat je veranderd bent tijdens de training? 
Vraag dan aan hem/haar om dat hieronder op te schrijven. 

8.6   OPDRACHT:
             complimenten van jezelf en anderen 
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LES 9 Wat hebben we gedaan?

   Geleerd hoe je hulp kunt vragen
   Geleerd hoe je opkomt voor een ander
   Geoefend met wat je nog lastig vindt

Aan de slag:

    LEES: de informatiebladen in deze les

   DOE: oefen de STA STERK punten van deze les
         
    BESPREEK: met je supporter welke STA STERK punten jij ook na afl oop
          van de STA STERK training (samen) blijft  oefenen. Schrijf ze hier op.

   MAAK: de opdrachten

     …

    SCHRIJF: wat willen jij en je supporter nog vertellen aan jouw trainer?

Hier kan
je schrijven
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9.1   Informatie over hulp vragen 

Soms gebruik je alle STA STERK punten en tóch lukt het niet. Dan vraag je om hulp. Iemand 
anders kan je dan helpen om een lastige situatie op te lossen. Ga dan naar iemand toe die jij ver-
trouwt en vraag om hulp. Dat kunnen verschillende mensen zijn. Bijvoorbeeld iemand uit je klas of 
van school, de leraar, juf of meester, iemand van je familie, iemand die bij je in de buurt woont, of 
iemand van je sport- of hobbyclub.

Hulp vragen is niet hetzelfde als klikken!
Klikken is vertellen dat de ander iets doet wat niet mag. Vaak gaat dat over de regels. Bijvoorbeeld 
‘Juf, Pim kauwt kauwgom en heeft  er ook een onder zijn tafel geplakt!’ Bij klikken heb jij of een ander 
er geen last van, maar zeg je het alleen omdat je vindt dat iemand zich niet aan de regels houdt.
Bij hulp vragen wil je iets oplossen voor jezelf of een ander.

Sommige kinderen vinden dat je klikt als je om hulp vraagt. Logisch, pesters vinden het niet leuk 
als je de leerkracht erbij haalt als zij iets naars doen. Dus: als jij hulp haalt en iemand zegt: ‘klik-
spaan’ of ‘je klikt!’, dan kun jij rustig en sterk zeggen: ‘jij vindt het klikken, ik vind het hulp vragen.’ 
Daarna loop je sterk weg. 

Het kan gebeuren dat je geen hulp krijgt, ook al heb je erom gevraagd. Niet iedereen kan of wil 
hulp geven. Soms moet je wel drie keer je probleem vertellen voordat je iemand hebt gevonden die 
jou wil helpen. Om hulp vragen is goed voor jezelf zorgen. Het is sterk, omdat sommige problemen
niet in je eentje op te lossen zijn. 

Je kunt ook hulp vragen bij pestweb.nl 
of kindertelefoon.nl 

Tot nu toe ging het steeds over dingen die anderen bij jou konden doen. Andersom geldt dat 
natuurlijk ook. Als jij niet wilt dat ze dit bij jou doen, moet je het ook niet bij een ander doen. 
Wil jij stoppen met pesten? Sterk van je! Dan kun je ook om hulp vragen.

Als je hulp vraagt aan een ander is het belangrijk dat je:
 STERK bent en je ORA NJE gedraagt!
 De naam van de ander noemt.
 Vertelt wat er aan de hand is.
 Vertelt hoe je geholpen wilt worden. 
 Vraagt of de ander jou op die manier kan helpen.

Je kunt ook hulp vragen op andere momenten. 

Bijvoorbeeld: als je iets niet snapt op school of als 
iets niet lukt. Dan is hulp ook heel fi jn.
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Je hebt hulp nodig. Bijvoorbeeld bij iets  
wat niet lukt of wat over jouw grens gaat.

Gebruik de STA STERK 
punten en los het zelf op.

Stoppen ze niet 
of lukt het niet? 

Vervelend!

Zegt de ander ‘ja’? 
Los het samen op 
of loop er samen 

naar toe.

NEE;
Is er niemand 
in de buurt ?

Zoek dan iemand 
op zodat je kunt 
vertellen wat er 

aan de hand is of 
waar je mee zit.

Bedenk samen 
een oplossing.

Zijn er kinderen in de buurt 
die jou kunnen helpen?

Of een volwassene?

Kies een ander kind of 
volwassene om hulp aan 
te vragen of te vertellen 

waar je mee zit.

Zijn ze gestopt
of is het je gelukt?

FIJN!!

Zegt de ander ‘nee’? 
Zeg dan duidelijk wat 

je er van vindt 
en loop STERK weg.

JA;
Vraag: ‘Wil je me helpen?’ 

‘Wil je naast me staan? Dan zeg ik nog een keer waar ik last van heb, zodat ze  
ophouden.’ Op deze manier los je je probleem toch zelf op en kom je STERK 

over. Als je dat niet durft of als je denkt dat het niet helpt, kun je ook vragen of 
de ander het voor jou wil oplossen. Het is STERK als je er dan bij blijft staan. 

 Je weet dan ook wat ze hebben afgesproken.

9.2   Stappenplan hulp vragen  
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STA STERK PUNTEN bij hulp vragen

   1) Hoofd rechtop

   2) Schouders naar achteren, rug recht

   3) Handen op de heupen

   4) Voeten op schouderbreedte, stevig staan

 
   5) Zoek iemand aan wie je hulp wilt vragen

   6) Recht aankijken

   7) Luid en duidelijk praten

    
   8) Hulpvraag stellen 
     ‘Ik snap de opdracht niet, kun jij hem uitleggen?’
     ‘Pieter blijft me napraten, wil jij samen met mij er iets van zeggen zodat hij stopt?’

   9) Bedanken en samen oplossen of STERK weglopen  
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9.3   OPDRACHT: hulp vragen  

Aan wie kan jij allemaal om hulp vragen?

Op welk moment zou jij om hulp kunnen vragen? 

Waarbij zou jij hulp kunnen gebruiken? 

Hoe zou deze persoon jou kunnen helpen? 
Wat wil jij dat deze persoon doet of zegt? 

Supporter 
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9.4   Informatie over opkomen voor een ander 

EEN ANDER HELPEN IS HEEL BELANGRIJK. 
ER KOMEN STEEDS MEER HELPERS!

Je kunt er zelf voor kiezen om op te komen voor een ander of iemand kan jou om hulp vragen. 
Als iemand om jouw hulp vraagt, is het fi jn als je iets aardigs zegt. 

Bijvoorbeeld:  ‘Ik geloof wat je zegt, het is niet jouw schuld.’
     ’Wat vervelend voor je dat dit is gebeurd.’ 
    ‘Ik ben blij dat je het mij vertelt, ik ga je helpen.’

Als je opkomt voor een ander is het belangrijk dat je:
je ORA NJE gedraagt en STERK bent! Dit betekent:

 Je praat duidelijk en schreeuwt niet 
 Je blijft  van de ander af  
 Je zit niet aan spullen van de ander 
 Je geeft  je mening en loopt sterk weg
 Je neemt degene waarvoor je opkomt met je mee

Weet dat je samen met anderen hulp 
kunt bieden. Samen sta je nog STERKER!
Met meer kinderen laat je zien dat je 
pesten niet oke! vindt.

Voorbeeldzinnen bij opkomen voor een ander:    

Kruis aan welke jij zou wil len zeggen:
 Hou op met pesten    
 Wij willen dat je stopt (met …)
 We gaan naar de meester / mentor
 Bemoei je niet met hem / haar
 Ik wil dat je stopt 
 Blijf van hem / haar af

   Ik wil dat je niet zo gemeen doet
 Als je zo doorgaat dan …(gaan we naar de meester; is het spel niet meer leuk)
 Je ziet toch dat hij huilt, kap ermee
 Hoor je hoe kwaad hij is? Nu is het genoeg!
 Hoe zou jij het vinden om elke dag te worden uitgescholden?
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Je mag altijd voor een ander opkomen. Het is het goed om er wat van te zeggen omdat het zo 
gemeen is. Slachtoff er, meeloper, pester of helper …. iedereen kan aan de slag om het pesten te 
stoppen.  Sommige kinderen zeggen dan: ‘bemoei je er niet mee!’ Maar dit is bemoeien op een goede 
manier, omdat je een probleem wilt oplossen. Het is helpen en geeft  een goed gevoel. 

Je kunt een ander ook helpen door iets aardigs 
tegen hem of haar te zeggen. 

Bijvoorbeeld: ‘Ik vind het ook stom dat ze lachen’ of ‘Laat ze kletsen, je bent echt niet stom’. 

Je kunt een ander ook helpen door naar de juf/meester te gaan. Sommige kinderen vinden dat je 
klikt als je dat doet. Dan kun jij rustig en sterk zeggen: ‘Jij vindt het klikken, ik vind het helpen’. 
En dan loop je sterk weg. 

Als er niet meer gepest wordt in de groep dan:

 voelt iedereen zich veiliger
 hebben we plezier met elkaar
 hoort iedereen erbij
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STA STERK PUNTEN bij opkomen voor een ander

   1) Hoofd rechtop

   2) Schouders naar achteren, rug recht

   3) Handen op de heupen

   4) Voeten op schouderbreedte, stevig staan

 
   5) Recht aankijken

   6) Luid en duidelijk praten
   

   7) Zoek een medehelper en bedenk  
    samen wat je gaat zeggen
    
   8) Eigen mening laten horen 

    Maak de pester duidelijk dat hij moet stoppen!
           ‘Mido, je moet ophouden met het uitschelden van Paula!  Ik vind dat niet leuk! 
‘
   9) Het goed maken of STERK weglopen of hulp vragen   
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Sta Sterk punten ‘helpen’ door het uit te praten 
met de pester

   Denk aan de sterke lichaamstaal.

   1) Ga naar een vriend/vriendin/klasgenoot, 
    je maakt hem/haar je medehelper

   2) Bespreek met je medehelper wat je tegen de
    pester gaat zeggen en waarover...

   3) Loop samen naar de pester toe

   4) Praat met de pester en maak duidelijk dat hij moet stoppen met pesten.   
    Vertel:
     wat jullie hebben gezien
     hoe jullie je daarbij voelen
     hoe het slachtoff er zich voelt
     wat er volgens jullie gebeurt met het slachtoff er, doordat hij wordt gepest

   5) Bedenk samen een oplossing
     ‘Maaike, wij willen met jou praten. We zien dat jij Jan-Pieter steeds laat 
     struikelen. Wij balen daarvan. En volgens ons wordt Jan-Pieter daar 
     onzeker van. Heb je dat gemerkt? We willen dat je er mee stopt. Hoe lossen 
     we dit op?’

   6) Als de pester blijft  pesten, zoek dan hulp bij een ander. 
    Bijvoorbeeld de leerkracht, je mentor of je ouders. Willen ze niet helpen? 
    Weet je dat zeker? Misschien willen ze wel, maar weten ze niet hoe. 
    Laat dan deze map eens aan hen zien.

DENK ERAAN: PRATEN OVER PESTEN IS GEEN KLIKKEN, HET IS HELPEN!

CHILL FF STOP!!
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9.5   OPDRACHT: opkomen voor 
             een ander en zinnen bedenken
1.  Je ziet dat iemand wordt uitgescholden. Hoe kom je voor een ander op?

‘Giny, hou op met pesten! Het is niet leuk om Marieke uit te schelden!’

Wat zou je nog meer 
kunnen doen of zeggen?

Bijvoorbeeld: samen met je 
vriendin naast Marieke gaan staan.

2.  Je ziet dat de tas van iemand wordt afgepakt. Hoe kom je voor een ander op?

‘Koen, geef die tas terug. Je ziet toch dat Arno dit geen leuk spelletje meer vindt. En straks gaan er spullen kapot!’

Wat zou je nog meer 
kunnen doen of zeggen?

3.  Je ziet dat iemands fi ets wordt vastgehouden. Hoe kom je voor een ander op?

‘Paulus en Nienke, laat die fi ets los. Het is nu genoeg. Laat Bryan gewoon naar huis fi etsen. Straks komt hij te laat!’

Wat zou je nog meer 
kunnen doen of zeggen?

4.  Je ziet dat iemand niet mee mag doen. Hoe kom je voor een ander op?

‘Jongens, Klaas doet gewoon met ons mee met basketbal, nou niet meer zeuren en verder spelen. 
Straks is de pauze alweer voorbij!’

Wat zou je nog meer 
kunnen doen of zeggen?
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9.6   OPDRACHT:
              een plan maken: wie ga jij helpen?

1. Op welke plek ga jij iemand helpen?

2. Wie heeft  daar hulp nodig?

3. Wat gebeurt er dan precies?

4. Zijn er anderen bij die het lastiger maken? Zo ja, wie? (Denk bijvoorbeeld aan meelopers)

5. Doe jij daar aan mee?  Wat doe of zeg je?  Welke rol heb jij dan? 

6. Wat zou je daaraan willen veranderen om de ander te helpen? 

7. Hoe ga je de ander helpen? Wat ga je doen of zeggen? 

8. En wie kan jou daarbij helpen? 

School Sportclub Muziekles Tekenles Speelplein

Hoe voelt hij of zij zich? Waarom denk je dit?
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LES 10 Afscheid nemen van elkaar...
WOW! Les 10, nu sta jij STERK, net als ik en kom je vaker  
op voor jezelf én een ander. Dat is een feestje waard!
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Vandaag is het de laatste les en nemen we afscheid van elkaar. We hebben elkaar de afgelopen weken 
steeds beter leren kennen. Het is fi jn om te horen wat anderen leuk hebben gevonden aan jou! 
Dat schrijven zij op dit vel. Bewaar deze bladzijde goed! Het is mooi om nog eens terug te lezen. 
Je zult merken dat je er een BLIJ en TROTS gevoel van krijgt.

SCHRIJF Je EIGEN NAAM IN HET MIDDEN

De andere kinderen in je groep 
schrijven iets over jou in de wolk. 

Ze maken de volgende zin af: 
Wat ik zo leuk vind aan jou is...

Groetjes,

Groetjes,

Groetjes,
Groetjes, Groetjes,

Groetjes,

Groetjes,

Groetjes,


