
  
Blok 1: We horen bij elkaar 
 

Alle groepen van de school starten met de lessen uit blok 1. Tijdens 

dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat 

centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken de 

leerkrachten en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar 

omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.  

 

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk 

kind het gevoel heeft dat hij of zij er bij hoort. Kinderen hebben iets 

met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren 

over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een 

aardige, positieve opmerking over iemand maakt. ‘Jij kan zo goed 

iemand helpen!’. Opstekers doen iets met je; je wordt er 

bijvoorbeeld blij van! Het tegenovergestelde is een afbreker. Het is 

een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt 

er een vervelend gevoel van.  

 

De kinderen leren om een  mening te vormen en hun mening te 

verdedigen. Daarnaast komt ook het respect hebben voor elkaar 

en de mening van anderen aan bod.  

 

Om de methodiek goed neer te zetten zijn er bij blok 1 

verschillende lessen per week. Vanaf blok 2 geven we steeds één 

les per week. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

We horen bij elkaar! 
 

Hiernaast ziet u Aap en Tijger. Dit zijn de handpoppen die bij de 

lessen regelmatig een hoofdrol spelen. Het thema van blok 1 is: 

‘We horen bij elkaar’. In dit blok werken we met elkaar aan een 

fijne groep waar iedereen elkaar kent en waarin iedereen zich 

veilig en gewaardeerd voelt.  
 

U kunt met u uw kind hierover napraten aan de hand van de 

volgende vragen: 
 

 Welke kinderen zijn ongeveer even groot als jij? 

 Met wie werk jij graag samen? 

 Welke afspraken hebben jullie samen gemaakt? 

 Welke regels zijn er hier thuis? 

 Zijn er thuis ook regels hetzelfde als op school? 

 Welke taken zijn er allemaal in jouw klas? 

 Welke taak heb jij al gedaan? 

 Wat is het verschil tussen een opsteker en een afbreker? 

 Zullen we iets leuks over elkaar zeggen? 

 Wanneer zeg je ‘Stop! Hou op!’? 

 Wat hoort er allemaal bij goed naar iemand luisteren? 

 Vertel eens wat je allemaal gedaan hebt vandaag, dan ga 

ik heel goed naar je luisteren! 
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