
Een mooie leeftijd waar het kind bij een groep wil horen. 
Het kind wenst ook zelfstandig te zijn en zelf beslissingen 
kunnen. Ze leren nu ook beter om met emoties om te gaan, 
zijn in staat om van een afstand naar zichzelf te kijken en 
kunnen emoties beter verwoorden. Kinderen zijn op zoek 
naar wie ze zelf zijn en hoe anderen ze zien. 
Vandaar dat de onderstaande lessen gericht zijn op de 
bovenstaande ontwikkeling. 

Geschikt voor 9 tot 12 jaar

LESPROGRAMMA

Sociale vaardigheden

WAT HEB JE NODIG

Geen

DOEL

De kinderen worden meer 
bewust van hum emoties en 
kunnen het verwoorden
De kinderen krijgen een beter 
beeld van wie ze zijn en wat ze 
wel/niet leuk vinden
De kinderen ontwikkelt verder 
het vermogen tot wederzijds 
begrip.
Er is ruimte om de behoefte 
van innerlijke gevoelens en 
ervaringen met leeftijdgenoten 
te delen. 

Samen
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Dagverslag 

Verjaardagslijn 

Trefbal 

1.  Maak een boekje door verschillende A4’tje dubbel te vouwen en vast te nieten
2.  Maak een portrettekening op de voorkant van het boek. Maak hierbij eventueel gebruik 

van spiegeltjes. 
3.  Per dag schrijf je de datum op en beantwoord je de volgende vragen: “waar werd ik 

vandaag blij van?/wat vond ik vandaag leuk om te doen?”  en “waar werd ik vandaag 
niet blij van? Wat vond ik vandaag niet leuk om te doen?”  Gedurende dag schrijven de 
leerlingen in het boekje.   
Tip: maak twee kolommen en noteer :) en :( in de kolommen 

4. Maak een bijbehorende tekening 

Je kan de opdracht ook uitbreiden door als leerkracht te helpen met zijn zelfbeeld door 
de kwaliteiten van het kind te benoemen. Het kind noteert de kwaliteiten dan ook in zijn 
dagverslag.  

1.  Laat de kinderen in een rij op de datum van hun verjaardag staan. Begin met maand 
januari.

2. Spreek af dat je met een stopwatch gaat bijhouden hoe lang het duurt
3.  Voer een nagesprek met de kinderen over hoe zij het hebben ervaren. 

Variatie: lengte, geboortemaand…

1. Vorm twee teams die ieder op hun eigen helft gaan staan. 
2. De kinderen van het ene team proberen de kinderen van het andere team af te gooien. 
3. Er mag niet met de bal worden gelopen, bij vangbal is de gooier af. 
4.  Als een kind wordt afgegooid, gaat deze aan de zijkant van het veld staan. Als er 

bijvoorbeeld 3 kinderen af zijn, mag de eerste weer het veld in.
5. Voer een nagesprek met de kinderen over hoe zij het hebben ervaren. 
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