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BART KINGMA

Ynlieding�
 

Foar jo leit de lesbrief by it boek 
‘Jou my de romte!’. Yn it boek 
wurdt in ferfelende skoaltiid 
troch it haadkarakter Anno sels 
beskreaun. Hy fertelt hoe’t hy fan 
de iene op de oare dei slachtoffer 
waard fan pestgedrach yn de  
klasse. Hy beskriuwt yn ferskate  
sênes syn ûnderfinings en hoe 
lestich hy it fynt om dêr mei om 
te gean. Ek analysearret hy hoe’t it 
komt dat krekt hy pesten wurdt  
en wat de ferskillende rollen yn de 
klasse binne. Wa is de lieder, wa 
binne de folgers en wa steane oan 
de sydline?

Mar boppedat lit it ferhaal de 
mooglikheid sjen om it (pest)- 
gedrach oan te passen en te  
soargjen foar in positive sfear yn  
de klasse. Mei romte foar elkoar  
en mear mooglikheden foar  
freonskip tusken learlingen.

Lesbrief�
 

It boek kin ekstra ta libben komme troch alderhande 

ynfalshoeken en ferwurkingsopdrachten. De aktivi-

teiten dy’t beskreaun steane yn dizze lesbrief sjogge 

benammen nei de positive eleminten út it boek. De  

aktiviteiten jouwe oanlieding om kwaliteiten fan 

elkoar te beneamen, mar ek om te ûnderfinen wat in 

oar syn reaksje betsjut foar dyn dwaan en litten. De 

learlingen kinne mei elkoar filosofearje oer ferskate 

ûnderwerpen en fragen lykas ‘wat binne freonen?’.  

Se kinne aktyf mei elkoar yn diskusje oer ferskate  

stellingen en dilemma’s en wurde útdage om guon  

situaasjes sels út te spyljen. Der is alle romte om  

elkoar kompliminten te jaan én oan de ein kinne se  

elkoar sels in oansyk dwaan. Net om te trouwen,  

fansels, mar in oansyk ta freonskip.

Sa slute de aktiviteiten goed oan by de doelen oan- 

geande it Frysk, de 21e-iuwske feardichheden, mar  

benammen op de oriïntaasje op dysels en de wrâld.  

De lessen binne keppele oan de ferskillende haadstik-

ken fan it boek, mar kinne fansels ek op oare momin-

ten brûkt wurde.

HELP NEDICH?�
 

Hat jim skoalle (mear) help nedich by it oan-
pakken fan pesten op skoalle? Sjoch dan op side 
11 foar tips, of nim kontakt op mei it JGZ-team 
op skoalle. De jeugdferpleechkundige of jeugd-
dokter ynventarisearret wat de spesifike fraach 
en/soarch fan skoalle (of âlden) is, tinkt mei en 
advisearret yn oplossingen.
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It boek en de escape (class)room 
As ynlieding op it lêsprojekt Jou my de romte is it  

weardefol om de escape (class)room Anno N. fersus 

skoalbern út te fieren op skoalle. It set it tema en it 

ferhaal yn de folsleine skoalle sintraal en it jout de 

learlingen de mooglikheid om in soad ûnderfining op 

te dwaan dy’t oanslút by de tema’s út it boek.

Anno N. fersus skoalbern is in edukatyf en Frysk puzel-

spul foar alle groepen yn it basisûnderwiis. It aktivitei-

teprogramma is geskikt foar de folsleine basisskoalle. 

It ferhaal en de fideo’s wurde op trije nivo’s oanbean; 

ûnder-, midden- en boppebou. It programma kin as 

kant-en-klear pakket brûkt wurde troch basisskoallen 

en omfettet trije fêste mominten fan ûngefear 1 oere. 

Dy mominten fine yn ien wike plak, op trije oansluten-

de dagen.

 
It ferhaal fan de escape (class)room 
Op de earste dei fan Anno N. fersus skoalbern wurdt 

dúdlik dat de gefaarlike ynternetkrimineel Anno N. 

niiskrekt út de finzenis ûntsnapt is. Fia in ekstra 

live-útstjoering fan it nijs wurdt dúdlik dat hy alle ba-

sisskoallen yn Nederlân hacke sil. It docht bliken  

dat Anno N. wraak wol. 

Hy hat nammentlik in ferline fol pesterijen troch oare 

learlingen. Dêrtroch hat hy doe in misstap begean.  

Dy misstap hie grutte gefolgen, wêrûnder in jierren- 

lange finzenisstraf. No is it tiid dat learlingen fiele  

wat hy fielde doe’t hy bûtensletten waard en net 

boartsje koe mei it boartersguod dêr’t hy sa graach 

mei boarte. Dêrom hackt hy op de earste dei it digi-

boerd en op de twadde dei sit it boartersguod achter 

slot en skoattel. De learlingen moatte goed gearwurkje 

yn harren eigen klasse om dy problemen op te lossen. 

Se sille ferskate koadewurden fine dy’t harren yn steat 

stelle om alles wer te ûntskoatteljen.

Op dei 3 komt alles byelkoar. De learlingen fan groep 1 

o/m 8 moatte gearwurkje om de direkteur te befrijen 

en oanwizingen te finen foar it skûlplak fan Anno N.

Slagget it harren de lokaasje te finen, sadat de plysje 

Anno N. op ’e nij fêstsette kin? Wurdt de striid  

besljochte en winne de learlingen mei elkoar fan Anno 

N.? Wat bart der mei Anno N. as hy ynrekkene wurdt? 

En is hy no dieder, of krekt slachtoffer? Hoe sit it eins 

by jim yn de klasse? Geane jim freonskiplik mei  

elkoar om?

It ferhaal fan it lêsboek Jou my de romte 
Yn de finzenis hat Anno N. syn ferhaal opskreaun. It 

is net sa’n moai ferhaal. It giet oer syn tiid yn groep 7. 

Dat wie in rotjier. Hy waard pesten. Alle dagen. Pesten 

is in ramp en kin ynfloed hawwe op dyn hiele fierdere 

libben. Sa ek by Anno, it gie safier dat hy no yn de  

bak sit. Dêrom hat hy syn ferhaal opskreaun, om sjen 

te litten hoe’tst ynienen pest wurde kinst, hoe’t dy  

dat ferniele kin. Mar ek hoe’tst der miskien wer  

útkomme kinst. Troch te praten mei freonen, mei 

âlden, mei leararen. 

By Anno is dat net slagge. Dêrom bestiet it boek út  

twa dielen. Yn it earste part fertelt er sa’t it gien is. 

Hoe’t it misgie en hoe’t it hieltyd minder gie. Op ’e 

helte fan it boek giet it fierder yn in oar lettertype.  

Dat is it diel sa’t Anno graach wolle soe dat it fierder 

gien wie. In ferhaal dat goed ôfrint. Want foar alles is 

in oplossing, pesten kinst echt ophâlde litte. 

 
 
 
Oanmelde 

Fergees oanmelde foar de escape (class)room 
Anno N. fersus skoalbern en/of it lesprojekt Jou my 
de romte! kin fia www.annon.frl  

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

http://www.annon.frl
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Opdracht 1  
V Wa bisto?

Dizze les giet oer de kwaliteiten fan dysels en fan in 

oar. Mar ek is der omtinken foar saken dy’tsto leuk 

fynst en graach dochst. Hasto in soad oerienkomsten 

mei oare learlingen út de klasse? Of bisto krekt hiel 

oars? En wat betsjut dat foar dy en foar de oaren?  

  

Wat hast nedich:  
V De begripen fan taheakke 1a (op papier as tafel- 

kaarten set of op it digiboerd)

V Foar alle learlingen in bingokaart (taheakke 1b)

  

Ynlieding  
Set it folgjende fragmint fan side 17 en 18 út it boek  

op it digiboerd (sjoch taheakke 1 achteryn de lesbrief 

by it fragmint) en lês it fragmint klassikaal (foar).

Gosj, wat soe ik graach dy penalty nimme. Net oan  

tinke, no. Lit Mennolt it mar dwaan. Dat is ek logysk, hy  

is ommers de bêste. Belangrike spilers binne pas echt  

belangryk as se op belangrike mominten har belangrike 

taak op har nimme. Ik snap wol dat Mennolt dizze  

strafskop nimt. Toe mar jonge, traapje him deryn! Dan 

juich ik like hurd as de oaren en ik sil dy op it skouder 

slaan en sizze datst it fantastysk dien hast.

Fair enough.  

  

Bepraat dêrnei mei-elkoar wat der krekt bart yn it 

fragmint. Lit de learlingen earst sels oan it wurd en 

stjoer wêr nedich by mei de folgjende fragen:  

V Watfoar kenmerken fan de jonges spylje yn dit  

fragmint in rol?  

V Binne dat positive kenmerken, of krekt net?  

V Ast weromsjochst nei it hiele haadstik, foar wa is 

fuotbal it meast wichtich?

V Watfoar hobby hat Anno eins?  

   
Kearn 
Yntrodusearje by de learlingen de bingokaart en de 

tafelkaarten mei begripen dy’t by de ferskate kategory-

en hearre. Dat kin troch de kaartsjes fan taheakke 1a te 

presintearjen op it digiboerd, mar ek troch de siden te 

kopiearjen en op papier oan te bieden. Lit de learlingen 

dêrnei elk foar harsels in bingokaart ynfolje.  

Maksimaal 10 minuten.

  

Dêrnei rinne de learlingen troch de klasse hinne om 

út te sykjen watfoar oerienkomsten sy hawwe mei 

klasgenoaten. Set foar dizze opdracht wat muzyk op. 

Salang de muzyk spilet freegje se hieltyd ien fraach 

oan in oare learling. Hawwe se tegearre itselde  

kenmerk? Dan folgje se elkoars namme yn op it fakje. 

Dêrnei gean se wer fierder nei in oare learling. Sa  

komme se der grif ek achter dat der in soad oarien-

komsten en ferskillen binne. Stimulearje se om fierder 

te sykjen oan de hân fan de folgjende útdagings:  

Utdaging 1 – Besykje om ien namme per fakje yn te  

foljen en sparje safolle mooglik learlingen!  

Utdaging 2 – Sykje de learling mei de measte oerien- 

komsten mei dyn bingokaart.  

Utdaging 3 – Sykje de learling mei de measte ferskillen 

mei dyn bingokaart.  

TIPS!
V Lit de learlingen de bingokaart safolle mooglik  

sels skriuwe, sa befoarderet dizze les ek de  
skriuwfeardigens fan de learlingen en fersterket  
er harren Fryske wurdbyld.   

V De learkrêft kin eventueel yn it foar sels wurden 
taheakje oan of fuorthelje fan de begrypkaarten.  
Jim kinne der ek foar kieze om net alle kategoryen  
te brûken, mar jimme te konsintrearjen op in  
beheinder tal kategoryen. 

Ofsluting   

It is wichtich om yn de groep ôf te sluten en nei te 

praten. Gean foaral yn op wat der barde yn de klasse 

en haw bygl. omtinken foar de útdagings, opfallende 

oerienkomsten én ferskillen. Ferskillen binne fansels 

net altyd negatyf, mar jouwe krekt de mooglikheid om 

elkoar oan te foljen en te fersterkjen. Jou foaral ek  

omtinken oan de kwaliteiten dy’t yn de groep sitte. 

Binne der bygl. kwaliteiten dy’t in hiel soad foarkom-

me, of dy’t krekt hiel unyk binne? Hoe kinne jim der 

mei-elkoar foar soargje dat de kwaliteiten elkoar  

oanfolje en fersterkje?

4

45  
min

bûten skoalle 
ik lear    

net sa goed yn       goed yn      
omgong  

mei oaren    

B    I     N    G    O

bûten skoalle ik lear    net sa goed yn       goed yn      omgong  
mei oaren    

B    I     N    G    O

pratermusyksjonge
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Fariaasje 1  
V Wa is it?
 

Oan de hân fan de persoanskenmerken besykje  

de learlingen te ûntdekken fan wa’t de ynfolde  

bingokaarten binne. Hoe goed kenne se harren  

klasgenoaten no echt?

Dizze opdracht is benammen goed út te fieren yn  

groepen dêr’t in positive sfear hinget en net ien  

echt bûtenboard falt.  

Wat hast nedich: 
V De begripen fan taheakke 1a (op papier as tafel- 

kaarten set of op it digiboerd)

V Foar alle learlingen in bingokaart (taheakke 1b)  

V Learlingelist  

 

Kearn 
Bied de learlingen de begripen oan dy’t by de ferskate 

kategoryen hearre. Lit de learlingen dêrnei elk foar 

harsels in bingokaart ynfolje.

Lit it ynfoljen fan de kaarten net te lang duorje, 10 

minuten sil genôch wêze. Jou eventueel tuskentiidsk 

oanwizingen om mei in folgjende kategory oan de 

slach te gean.  

  

As alle kaarten ynfolle binne moat de learkrêft derfoar 

soargje dat alle bingokaarten kodearre wurde oan de 

hân fan de learlingelist. Elke learling hat syn eigen  

koade (bygl. ien fan de letters út it alfabet) en dy  

koade komt dúdlik sichtber op de bingokaart te stean. 

Jou alle kaarten in plakje op ‘e muorre en lit de learlin-

gen dêrnei in eigen ynskatting meitsje fan wa’t hokker 

kaart is. Se skriuwe de koades fan de bingokaarten en 

de nammen fan learlingen dy’t dêr neffens harren by 

heart op en kontrolearje nei de tiid wa’t se allegearre 

goed hienen.  

 

Fariaasje 2  
V Hoe komsto oer? 
 

Dizze opdracht is goed út te fieren om spesifike learlingen 

mear mei elkoar yn kontakt komme te litten. 

 

Wat hast nedich: 
V De begripen fan taheakke 1a (op papier of  

    op it digiboerd)

V Foar alle learlingen in bingokaart (taheakke 1b)

Kearn 
Fertel de learlingen dat se yn twatallen oan de slach 

sille en fertel harren de ferdieling fan twatallen. Lit se 

allegearre in eigen plakje sykje om te wurkjen. Bied de 

learlingen dêrnei de begripen oan dy’t by de ferskate 

kategoryen hearre. Lit de learlingen yn twatallen elk 

in bingokaart oer elkoar ynfolje. Wurkje dêrby oan 

de hân fan de ferskillende kategoryen en begjin by 

B, dêrnei de begripen ûnder de I, dêrnei de begripen 

ûnder de N en eventueel de G en as lêste de begripen 

ûnder de O. Lit dat net te lang duorje, want it petear 

is it meast wichtich. As de learlingen ien kategory fan 

elkoar ynfolle hawwe, kinne se oan de slach mei it  

petear. Alle fragen binne goed, mar ûndersteande  

fragen kinne wol hâldfêst jaan:  

  

De bingokaart oer de oar:  

V Wêrom hasto dizze begripen ynfolle?  

V Watfoar begryp dat past by de oar, kin hiel  

    belangryk wêze foar jim groep?  

  

De bingokaart oer dysels:  

V Soesto deselde begripen foar dysels ynfolle hawwe?  

V Wat werkenst hiel bot by dysels fan de ynfolde 

    begripen?  

V Asto ien ynfolle begryp net werkenst by dysels,  

   kinsto dan oanjaan wêrom net?  

V Kinsto ien begryp neame datsto mist yn it rychje  

    oer dysels?  

45  
min

30  
min

Bûten skoalle:  
Wat dochsto graach bûten skoaltiid?   

muzyk muziek, sport sport, natuer natuur, game gamen, spultsjes 
spelletjes, nifelje knutselen, lêze lezen, sjoppe shoppen, films sjen films 
kijken, programmearje programmeren, flogs sjen/meitsje flogs kijken/
maken, bouwe bouwen, niks dwaan niets doen, helpe op de saak 
helpen op de zaak, kletse kletsen, appe appen, nei famylje ta naar fami-
lie, nei freonen ta naar vrienden, TIKTOK TIKTOK, bûten boartsje buiten 
spelen, sjonge zingen, toaniel toneel 

Ik lear:   
Hoe learsto it leafste?   

... it leafste troch te lêzen  ... it leafste troch sifers en ferbannen  

... it leafste troch te sjen  ... it leafste troch te harkjen  

... it leafste troch te bewegen  ... it leafste mei help fan oaren  

... it leafste troch goed nei te tinken   

Wat fynsto it moaiste op skoalle?    
rekkenjen rekenen, taal taal, spelling spelling, begripend lêzen begrij-
pend lezen, Ingelsk Engels, Frysk Fries, ierdrykskunde aardrijkskunde, 
topografy topografie, skiednis geschiedenis, natuer en technyk natuur en 
techniek, muzyk muziek, ferkear verkeer, gymnastyk gymnastiek, skoft 
pauze, frij boartsjen vrij spelen, hânwurk handvaardigheid 

Net sa goed yn:  
Wêr bisto net sa goed yn, watfoar begryp past net sa  
goed by dy?   

 
Fleurich vrolijk, entûsjast enthousiast, serieus serieus, optimistysk 
optimistisch, netsjes netjes, dapper dapper, ûntspannen ontspan-
nen, aktyf actief, kreatyf creatief, belangstellend belangstellend, 
meilibjend meelevend, ferantwurdlik verantwoordelijk, aventoer-
lik avontuurlijk, posityf positief, romtinkend ruimdenkend, organi-
satoarysk organisatorisch, soarchfâldich zorgvuldig, earlik eerlijk, 
mearsidich veelzijdig, fleksibel flexibel, sterk sterk, humoristysk  
humoristisch, selsfersekere zelfverzekerd, iverich ijverig, aardich 
aardig, selsstannich zelfstandig, handich handig, rêstich rustig, 
sosjaal sociaal, learderich leergierig  

Goed yn:    
Wat fynsto hiel fijn oan dysels, watfoar begryp past  
goed by dy?   

Fleurich vrolijk, entûsjast enthousiast, serieus serieus, optimistysk 
optimistisch, netsjes netjes, dapper dapper, ûntspannen ontspan-
nen, aktyf actief, kreatyf creatief, belangstellend belangstellend, 
meilibjend meelevend, ferantwurdlik verantwoordelijk, aventoerlik 
avontuurlijk, posityf positief, romtinkend ruimdenkend, organi-
satoarysk organisatorisch, soarchfâldich zorgvuldig, earlik eerlijk, 
mearsidich veelzijdig, fleksibel flexibel, sterk sterk, humoristysk  
humoristisch, selsfersekere zelfverzekerd, iverich ijverig, aardich 
aardig, selsstannich zelfstandig, handich handig, rêstich rusti 
sosjaal sociaal, learderich leergierig

Omgong mei oaren:  
Hoe bisto yn omgong mei oaren? 

  
betrouber betrouwbaar, beskieden bescheiden, soarchsum zorg-
zaam, harker luisteraar, prater prater, inisjatyfnimmer initiatief- 
nemer, lieder leider, stjoerend sturend, gefoelich gevoelig, leafdefol 
liefdevol, geduldich geduldig, ferdraachsum verdraagzaam,  
behelpsum behulpzaam, meigeand meegaand, skerp en alert scherp 
en alert, spontaan spontaan, hoeden behoedzaam, oanmoedigjend 
aanmoedigend, dieler deler, teamspiler teamspeler 
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Opdracht 2  
V Ja jongu! Nee juh!

De learlingen filosofearje mei-elkoar oan de hân fan 

stellingen én dilemma’s. Binne se it gau mei elkoar 

iens, of rinne de mieningen fier út elkoar? Begripe se 

elkoar ek better troch nei goed petear, of bliuwe de 

mieningen fier út elkoar?

Wat hast nedich:  
V De filosofyske tinkmatte (taheakke 2a) en in tou

V Utlis oer de sokratyske hâlding en sokratyske fragen    

    (taheakke 2b)

V Stellingen JA JONGU! NEE JUH! (taheakke 2c)

Ynlieding  
Set it folgjende fragmint fan side 29 út it boek op it 

digiboerd (sjoch taheakke 2 achteryn de lesbrief by it 

fragmint) en lês it fragmint klassikaal (foar).

Mar no feroarje se fan taktyk. Se jeie my net fuort, mar se 

sykje my op. Sitte oan my, triuwe my, roppe myn namme. 

Se dogge alles om myn oandacht te krijen. En as ik dan 

toch in kear opsjoch, komt der fuort in rotaksje achteroan. 

Juster prate Kevin sa lang tsjin my, dat ik toch mar in kear 

achterom seach, oer myn linkerskouder. Fuort krige ik fan 

de oare kant in beuk yn de nieren fan Mennolt. Fan dy 

dingen.

Lis de filosofyske tinkmatte op ’e grûn (of meitsje in 

sirkel op ’e grûn mei in stik tou of kryt) en ferdiel de 

sirkel yn twaen mei in stik tou. Of meitsje in sirkel op 

’e grûn mei in stik tou of kryt en lis in stik papier mei 

Ja jongu! yn de iene helte fan de sirkel en in stik papier 

mei Nee juh! yn de oare helte. Lit de learlingen plak 

nimme yn ’e rûnte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIPS!
V Om gau in gruttere sirkel te krijen, kinst fansels  
    ek in lang stik tou brûke.
V Wolsto faker filosofearje mei dyn klasse?  
    De filosofyske tinkmatte is ek te krijen op grut  
    formaat. Sjoch foar mear ynformaasje op  
    www.inspirerendmeertaligonderwijs.nl, of nim  
    kontakt op mei Jolanda Verhoef fia:  
    jolanda.verhoef@nhlstenden.com 

Kearn 
Fertel de learlingen dat jim filosofearje sille oan de hân 

fan stellingen en/of dilemma’s. Nei it foarlêzen fan de 

stelling of it dilemma krije se fiif sekonden tinktiid. Lit 

se dêrnei nei de kant fan har antwurd ta rinne. It is 

fan belang dat de learlingen om de sirkel hinne stean 

bliuwe, sadat se elkoar hieltyd oansjen kinne. Freegje 

learlingen werom oft se foar dy kant keazen hawwe 

en freegje troch! Brûk dêrfoar de seis sokratyske fragen 

(sjoch taheakke 3). Wiis de bern op de sokratyske 

hâlding (taheakke 3). Under it petear kin it wêze dat 

learlingen fan miening feroarje, dan kinne se fansels 

fan plak wikselje.

Ofsluting   

Slút it petear ôf as de konsintraasje op is en/of de  

plande tiid foarby is. Brûk foar de ôfsluting de 

konklúzje- en evaluaasjefragen.

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
NIJSGJIRRICH
De titel fan dizze opdracht ferwiist nei de MEGA- 
letters op it gerjochtsgebou yn Ljouwert.  
JA JONGU, NEE JUH! is ûnderdiel fan it projekt  
sichtberens (LF 2018) en ferwiist fansels nei de  
diskusjes yn de rjochtseal, mar ek nei de diskusjes  
op it Saailân (it plein foar de rjochtbank), dêr’t in  
soad minsken elkoar treffe by de freedsmerk, yn  
it Fries Museum of op it terras.
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Situaasje

Yn in wichtige wedstryd makket ien fan dyn teamgenoaten in hiele domme fout,  
dêrtroch ferlieze jim. Hy sit mei de holle yn syn hannen fan skamte.

V Sa net: Do foeterest en 
skelst him út, want troch 
syn domme aksje binne 
jim de ferliezers.

V Sa wol: Do baalst as in 
stekker, mar giest nei him 
ta en seist: ‘it is jammer, 
mar sokke dingen komme 
foar’. Foar himsels is it 
foaral ferskriklik bale.

V Wat soesto dwaan  
Jim hawwe grif ek sels 
wol in oplossing foar dy 
ferfelende sitewaasje. 
Praat mei-elkoar oer jim 
oplossing en spylje dy út!

Der is in nije jonge by jim yn ’e klasse kaam. Do kenst him in bytsje, om’t er in strjitte  

achter jim te wenjen kommen is. Do hast him al in pear kear troffen en fynst ‘m aardich. 

No’t jim op it plein stean, stroffelet er oer in tas. Hy falt langút oer de tegels. Elkenien  

laket him slop.

Opdracht 3  
V Wat soesto dwaan? 
 

Mei-elkoar spylje de learlingen lytse rollespultsjes dy’t 

op ferskillende wizen ôfrinne (kinne), mar hoe soenen 

se it sels eins dwaan?

Wat hast nedich:  
V De spulsituaasjes (taheakke 3a)

TIP!
V De kaartsjes binne maklik te printsjen, mar asto  
     se plestifisearrest kinne jim se fansels faker brûke.

Ynlieding  
Set it folgjende fragmint fan side 54 út it boek op it 

digiboerd (sjoch achteryn de lesbrief by it fragmint) en 

lês it fragmint klassikaal (foar). 

Dêr is er! Hy is ôfstapt en rint mei de fyts oan de hân. 

Fluch dûk ik werom yn de hage. Mûsstil wachtsje ik ôf. De 

stappen fan Jolt binne hast net te hearren. Mar ynienen is 

hy flak foar my. Ik spring út de hage wei. Jolt gilt. Fan skrik 

lit er de fyts sawat falle. Hy kin ‘m noch krekt fêsthâlde.

Meitsje dêrnei mei-elkoar in dûbele hage, want yn  

dizze aktive opwaarmer krijt elkenien in rol! De 

learlingen rinne troch in hage, mei oan beide kanten 

learlingen. Hieltyd rint der in oare learling troch de 

hage, dêr’t dyjinge meimakket watfoar reaksje in aksje 

opropt. Hoe fielt it as elkenien foar dy applaudissear-

ret? Of oerdreaun en entûsjast aardige dingen nei dy 

ropt? (Fantástyk! Gewéldich! Wow!) En wat docht it mei 

dy as de hage joelet en boe ropt, of net sokke aardige 

dingen tsjin dy seit (Bleeeeh, jak, stom, ieeeuwww)? Hoe 

fielt dat fan binnen? 

Lit de learlingen allegear in posityf en in negatyf  

rûntsje meimeitsje. Bepraat dêrnei wat it mei harren 

dien hat, hoe fielde it? Wat docht it mei de lichems- 

hâlding? Sels as it spile is, wat docht sa’n aksje mei dyn 

reaksje? En as it no echt wêze soe? Hoe soest dysels 

wapenje kinne? Soest dyn liif ynsette kinne om dysels 

in bytsje te beskermjen? Wat soe helpe en wat net? 

Watfoar romte soest ynnimme kinne, wat foar reaksje 

kinst jaan om foar dysels op te kommen?  

Wat soest foar in oar betsjutte kinne?

Kearn 
Yn dizze opdracht krije learlingen yn groepkes in 

kaartsje mei. Dêr stiet in koart rollespul op beskreaun. 

Dat rollespul spylje se út en se litte fan datselde 

toanielstikje trije farianten sjen: sa net, sa wol en wat 

soesto dwaan? As tarieding is it goed dat ien fan it 

groepke de situaasje foarlêst. Dêrnei kinne se beide 

foarstelde oplossingen útspylje (sa net, sa wol). As lêste 

bepraat it groepke ‘Wat soesto dwaan?’. Dy oplossing 

oefenje se en spylje as ôfsluting foar de klasse út.

TIP!
V Lit de learlingen harren toanielstikje filmje.  
    Dêrnei kinne se it filmke presintearje oan de klasse, 
    thús sjen litte of op de digitale skoalomjouwing  
    pleatse (lykas Social Schools).

Ofsluting  

De ôfsluting kin brûkt wurde om de foarstellinkjes/

filmkes sjen te litten en in neipetear te hâlden.

TIP!
V As de groepkes alle trije oplossingen útspylje foar 
    de klasse, kin it publyk harren oardiel hearre litte.  
    Lit se joele en applaudissearje by de goede  
    oplossingen en opstean en boe roppe by de  
    ferkearde oplossing. Sa hat ek it publyk in  
    aktive rol!
 

60  
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Situaasje

V Wat soesto dwaan? 

Der is in nepakkount oanmakke fan in famke fan jim skoalle. Der wurde minne  

berjochten en ûnwierheden op pleatst. Do witst wa’t it akkount oanmakke hat. Jim master 

freget oft ien der wat fan ôf wit en dat him asjebleaft fertelle wol. V Wat soesto dwaan? 

Situaasje

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
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Opdracht 4  
V Tink dy tûk

De learlingen filosofearje mei-elkoar oan de hân fan 

filosofyske fragen. Watfoar gedachten komme der by 

harren op en wat foar bylden smyt it tinkekspiriment 

op?

Wat hast nedich:  
V De filosofyske tinkmatte (taheakke 2a)

V Utlis oer de sokratyske hâlding en sokratyske  

   fragen (taheakke 2b)

V De filosofyske fragen (taheakke 4a)

Ynlieding  
Gean mei de learlingen yn ’e rûnte sitte en lis de 

filosofyske tinkmatte yn de midden. Set it folgjende 

fragmint út it boek op it digiboerd (sjoch achteryn 

de lesbrief, fragmint 4a) en lês it fragmint klassikaal 

(foar). 

‘It earste dat ik dwaan moat is freonen meitsje. (...) It 

is leuk om in freon te hawwen, mar dan foaral omdatst 

deselde dingen leuk fynst. Deselde programma’s, deselde 

muzyk, deselde boeken. Dan kinst dêr mei dyn freon oer 

prate. En dingen betinke. En laitsje. (...) Jolt is de iennichste 

dy’t ek wol wat wit fan de romte, leau ik. Mar ja, dat is 

Jolt. Dêr is net folle oan. Dy seit noait wat. Mei Jolt kinst 

gjin freon wêze.’ 

TIPS!
V As de groepsgrutte tusken de 20 en 30 learlingen sit, 

kinst der ek foar kieze om te wurkjen mei in binnen- 
en in bûtenrûnte. De bûtenrûnte folget it petear fan 
de binnenrûnte en kin in taak krije om bygelyks te 
letten op de filosofyske hâlding fan de learlingen fan 
de binnenrûnte en dêr by de evaluaasje feedback 
op te jaan. Healweis wikselje de groepen dêr’t de 
twadde groep by trochgiet wêr’t de earste groep 
stoppe is.

V By in grutte groep kinst der ek foar kieze om de  
learlingen earst yn lytse groepkes filosofearje te  
litten. Printsje de filosofyske fragen dan út en jou 
alle groepkes in steapeltsje. Ien-foar-ien draaie se  
in kaart om, lêze se de fraach en prate se dêroer.

Kearn 
Lês de filosofyske fraach WAT BINNE FREONEN? lûdop 

foar. Stimulearje de learlingen om earst nei de tinken 

oer de fraach en dan antwurd(en) te jaan. Jou djip- 

gong oan it petear troch tuskentroch regelmjittich 

sokratyske fragen te stellen. Hast it gefoel dat ien  

filosofyske fraach foldwaande beäntwurde is? Stel  

dan de folgjende filosofyske fraach.

Ofsluting   

Slút it petear ôf as de konsintraasje op is en/of de  

plande tiid foarby is. Brûk foar de ôfsluting de 

konklúzje- en evaluaasjefragen.

 

Fariaasje 1 

V Moatst pesten fertelle?
Oan de hân fan in fragmint 4b kin dit nije haadtema 

yntrodusearre wurde. De filosofyske fragen en it  

tinkekspriment binne te finen yn taheakke 4b.

Fariaasje 2 

V Wêrom peste minsken?
Wêrom peste minsken?

Oan de hân fan in fragmint 4c kin dit nije haadtema 

yntrodusearre wurde. De filosofyske fragen en it  

tinkekspriment binne te finen yn taheakke 4c.

 
Fariaasje 3 

V Wat is pesten?
Oan de hân fan in fragmint 4d kin dit nije haadtema 

yntrodusearre wurde. De filosofyske fragen en it  

tinkekspriment binne te finen yn taheakke 4d.

 

8

45  
min

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

V Bist in  
downy ast  
pesten 
wurdst?

Tinkeksperimint
V Hoe soe de wrâld derút sjen  
as elkenien mei elkenien  
befreone wie?



Lesbrief – Jou my de romte 9

Opdracht 5  
V It komplimintefeest! 

Kompliminten hawwe ynfloed op elkenien. Dit jildt  

yndividueel, as it giet om selsbetrouwen en positive 

skoalopbringsten, mar ek as it giet om in posityf  

klimaat yn de klasse en op skoalle. Dêrom is it no  

de heechste tiid om elkoar kompliminten te jaan.  

Mar hoe dochst dat krekt? En watfoar soarten  

kompliminten binne der allegearre?

Wat hast nedich:  
V In fideo fan it Jeugdjournaal oer kompliminten  

    fan 2 maart 2017 (Het regent complimenten op  

    Complimentendag!) https://www.youtube.com/ 

    watch?v=pPUCKemfe6c&feature=youtu.be

V Grut fel karton (bgl. A2), sluven en nifelmateriaal

V De begripenkaarten fan taheakke 1a

V De komplimintekaartsjes fan taheakke 5a

Ynlieding 
Set it folgjende fragmint fan side 104 út it boek op it 

digiboerd (sjoch taheakke 5 achteryn de lesbrief by it 

fragmint) en lês it fragmint klassikaal (foar). 

We binne allegear mei-elkoar ferbûn. Krekt as planeten yn 

de romte. Elk mei syn eigen kleur, syn eigen lânskip en syn 

eigen oantrekkingskrêft. Mar allegear like moai. Se jouwe 

elkoar de romte. Sa kinne se wêze wa’t se wolle. Dat wolle 

wy ek. Jou ús de romte. Lit ús wêze wa’t wy wêze wolle.

Sjoch dêrnei mei-elkoar nei de fideo en let ûnder- 

wilens op de soarten kompliminten dy’t foarby kom-

me. Beneam dêrnei mei elkoar watfoar kompliminten 

jim heard hawwe en besykje se ris werom te bringen 

nei ferskillende kategoryen. Yn de fideo wurde kompli-

minten jûn oer it uterlik (‘jij hebt mooie bruine ogen’), 

oer wat ien kin (‘jij bent goed in tekenen’), wat ien hat 

(‘jij hebt een mooie fiets’) en hoe’t ien is (‘jij bent erg 

grappig’).

Kearn 
No’t de learlingen witte watfoar kompliminten oftst 

ien jaan kinst, is it tiid om mei elkoar oan it wurk te 

gean. Dêrom krije alle learlingen in slúf dy’t se fersiere 

kinne. De slúf wurdt dêrnei op in grut fel karton plakt 

dy’t oan de muorre ophongen wurdt. Dêrnei krije de 

learlingen komplimintekaartsjes, dy’t se foar alle oare 

learlingen ynfolje. Elke learling kriget dêrom foar elke 

oare learling ien kaartsje. De komplimintekaartsjes 

wurde úteinlik yn de persoanlike sluven bewarre. Sa 

hat elke syn eigen slúf fol mei kompliminten! 

Ofsluting  

Mei de kompliminten yn de sluven kinne de learlingen 

de hiele wike harren eigen kompliminten út de slúf 

helje. Learlingen kinne de  kompliminten ek oanfolje, 

sa wurdt de komplimintemuorre in bliuwend oantin-

ken.

  
Fariaasje 1 

V Kompliminteharmoanika

Alle learlingen sitte yn in kring. Se skriuwe harren 

eigen namme boppe-oan in stik papier. Elke learling 

kriget dêrnei in papier mei dêrop de namme fan ien 

fan de klasgenoaten. Op it papier mei de learling in 

komplimint skriuwe oer de learling. Dêrnei wurdt it 

papier sa teard, dat it komplimint net mear lêsber is, 

mar de namme wol. It papier wurdt trochjûn oant 

elkenien west hat. Sa wurdt it papier in harmoanika 

fol mei kompliminten!

 

Fariaasje 2 

V Komplimintestoel

Mei de klasse wurdt in stoel omtsjoend nei in kompli-

mintestoel. Dy wurdt moai fersierd. Der giet hieltyd 

ien learling op ’e gong. De oare learlingen betinke 

mei-elkoar trije kompliminten oer de learling op ’e 

gong. As de learling weromkomt jouwe de oare  

learlingen de kompliminten. De learlingen op de  

komplimintestoel mei allinne mar harkje. Oan ’e ein 

mei de learling reagearje. Wat wie fijn om te hearren, 

of krekt hiel ferrassend? 

60  
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KOMPLIMINTEKAARTSJE
FOAR:  

KOMPLIMINTEKAARTSJE

FOAR:  

 
Uterlik

Do hast...

Watsto kinst

Do bist goed yn...

 
 
Watsto hast

Do hast in...

 
Hoe’tsto bist

Do bist...

 
FAN:

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

Welmoed

read hier en  

   blauwe eagen

sjonge en Ingelsk

https://www.youtube.com/watch?v=pPUCKemfe6c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pPUCKemfe6c&feature=youtu.be
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Fariaasje 3 

V Wa is de mol?

Wannear’t ien fan de learlingen in komplimintekaai yn 

it fak fynt, begjint der in spannend spul. Dy learling 

moat nammentlik as mol elkenien de hiele dei kompli-

minten jaan. De oare learlingen moatte oan de ein fan 

de dei riede wa’t de mol krekt wie. Om it wat lestiger 

te meitsjen en ferwarring te bringen, kinne de oare 

learlingen fansels ek alderhande kompliminten útdiele. 

As it spul goed spile wurdt en der miskien sels  

winners binne (bygl. learlingen dy’t de goede mol  

oanwiisd hawwe, of in mol dy’t ‘ûnsichtber’ bleaun is) 

dan kinne der fansels ek prizen útdield wurde.  

Sa kinne se bgl. tiid winne foar frijlêzen, of foar frij 

boartsjen. De winners kinne dan kieze foar in priis  

foar harsels, foar in oar of foar de hiele klasse! 

 

 

 

 

 

V V V V V V V V V V V V V V V V V V

Bonus 

V Freonskipsoansyk

Freonskip is wichtich, foar elkenien. Dochs is it net 

altyd dúdlik wa’t dyn freonen binne. Oan de hân fan de 

kommende aktiviteit sille we dat útsykje. En mochtest 

dochs noch twivelje... dan kinst fansels altyd ien in 

oansyk dwaan: ‘Wolsto myn freon wêze?’ Hiel span-

nend, mar wat weardefol om út te sprekken datsto ien 

as freon sjochst en datsto ek syn/har freon wêze wolst!

Wat hast nedich:  
V Foar echte freonskip hast net in soad nedich.

Ynlieding 
Set it folgjende fragmint fan side 73 út it boek op it  

digiboerd (sjoch taheakke 6 achteryn de lesbrief,  

bonusfragmint) en lês it fragmint klassikaal (foar). 

‘Foar it earst yn lange tiid fiel ik wer wat dat ik lang net 

field ha yn dizze klasse. Dat ik net allinnich bin. Ik bin net 

allinnich. Ik wurd wurdearre – teminsten troch ien.  

Ik ha in freon!’

Skriuw dêrnei de wurden iensumheid en freonskip  

op it boerd. Lit de learlingen mei de letters fan  

dizze wurden safolle mooglik wurden skriuwe dy’t  

mei dit tema te krijen hawwe. Dy wurden skriuwe 

se yn in wurdspin, ien oer iensumheid, de oare oer 

freonskip. Dat dogge se earst yndividueel en dêrnei in 

lytse groepkes. De groepkes meitsje dêrnei in seleksje 

en kieze by beide begripen de trije wichtichste wurden 

út. De selektearre wurden fan alle groepkes komme 

op it digiboerd. Miskien kinne jim sels wol twa of trije 

wurden fine dy’t jim as groep it belangrykste fine!

Kearn 
Fan no ôf giet it petear de djipte yn in kriget it in oare 

foarm. Dêrby is it hiel wichtich om de goede positive 

sfear yn de groep te hawwen, of dy te kreëarjen. As 

learkrêft bisto in wichtich part fan it gehiel. Doar 

dysels, lykasto fan de learlingen wolst, ek kwetsber op 

te stellen. Kom mei foarbylden dy’tsto meimakke hast, 

bygl. op skoalle of yn dyn priveelibben, dêr’tsto freon- 

skip by sichtber makkest. Mar ek situaasjes dêr’tsto in 

oar byld fan immen hiest as dy persoan eins wie. Dat 

kin ferfelend wêze, mar fersinne is minsklik!

Besykje besprekber te meitsjen oft der iensumheid is 

yn de klasse en hoe’t it krekt sit mei freonskippen. 

Brûk dêrfoar de folgjende fragen: 

V Binne der learlingen yn de klasse dêr’tsto nea mei 

     boartest, mar wol mei boartsje wolle soest?

V Is dyn byld fan oare learlingen ek feroare, no’t jim  

     sa oer dit tema prate?

V Wa wol wat posityfs sizze oer wat hy/sy dizze  

     wike sjoen of heard hat fan in oar?

V Witsto eins wol oft dyn freonen dy ek as freon 

     sjogge?

Ofsluting
Bou it petear stadichoan op en kreëarje in noflike  

en feilige situaasje. Miskien is der no wol ien, of  

sels meardere learlingen, dy’t immen oars in  

freonskipsoansyk dwaan wolle soe yn de groep.

 

V V V V V V V V V V V V V V V V V V
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Ynformaasje fan GGD Fryslân  
V Skoalbrede oanpak tsjin pesten 

 

 

In learling moat him feilich fiele op skoalle om  

goed leare te kinnen. Pesten kin derfoar soargje dat 

learlingen dêryn behindere wurde. It is dan ek wich-

tich om as skoalle te soargjen foar in posityf en feilich 

skoalklimaat. Wetlik binne der dêrfoar in oantal saken 

fêstlein yn de Wet Veiligheid op school. In skoalbrede 

oanpak op it wolwêzen is in weardefolle oanfolling 

dêrop. Yn sa’n oanpak is njonken in goed edukaasje- 

programma ek omtinken foar belied en sinjalearren  

en wurde âlden en omjouwing derby behelle.  

De pylders fan de Gezonde School op it tema wol- 

wêzen jouwe ynsjoch yn wat in skoalle dwaan kin.  

Dêr is mear ynformaasje oer te finen op de website  

fan de Gezonde School Fryslân:  

www.gezondeschoolfryslan.nl. Sa steane de kontakt- 

gegevens fan de adviseurs fan de Gezonde School ek  

op de webside. Sy kinne frijbliuwend ynformaasje of 

advys jaan oer de Gezonde School. 

By fragen of soargjen oer in pestsituaasje op skoalle, 

sinjalearren en/of de oanpak fan pesten, kin kontakt 

opnommen wurde mei it JGZ-team op skoalle. De 

jeugdferpleechkundige of jeugddokter ynventarisearret 

wat de spesifike fraach en/soarch fan skoalle (of âlden) 

is, tinkt mei en advisearret yn oplossingen. Dat is 

bedoeld om learlingen sûn, lokkich en feilich opgroeie 

te litten.

V V V V V V V V V V V V V V V V V V 
 
TIP!F 
Fia it ynformaasjesintrum fan GGD Fryslân is fergees 
lesmateriaal te lien oer it tema sosjale feilichheid en 
pesten. Sjoch dêrfoar op: 
www.ggdfryslan.nl/professionals/lesmateriaal.

V V V V V V V V V V V V V V V V V V
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Taheakke 1 – ‘WA BISTO?’ it FRAGMINT

V Fragmint 
Gosj, wat soe ik graach dy penalty nimme.  
Net oan tinke, no. Lit Mennolt it mar 
dwaan. Dat is ek logysk, hy is ommers de 
bêste. Belangrike spilers binne pas echt  
belangryk as se op belangrike mominten 
har belangrike taak op har nimme. Ik snap 
wol dat Mennolt dizze strafskop nimt. Toe 
mar jonge, traapje him deryn! Dan juich ik 
like hurd as de oaren en ik sil dy op it  
skouder slaan en sizze datst it fantastysk 
dien hast.
Fair enough.

12



Taheakke 1a – ‘WA BISTO?’ de KATEGORYEN en BEGRIPPEN (tafelkaartenset)

Ik lear:   
Hoe learsto it leafste?   

... it leafste troch te lêzen  ... it leafste troch sifers en ferbannen  

... it leafste troch te sjen  ... it leafste troch te harkjen  

... it leafste troch te bewegen  ... it leafste mei help fan oaren  

... it leafste troch goed nei te tinken   

Wat fynsto it moaiste op skoalle?    
rekkenjen rekenen, taal taal, spelling spelling, begripend lêzen begrij-
pend lezen, Ingelsk Engels, Frysk Fries, ierdrykskunde aardrijkskunde, 
topografy topografie, skiednis geschiedenis, natuer en technyk natuur en 
techniek, muzyk muziek, ferkear verkeer, gymnastyk gymnastiek, skoft 
pauze, frij boartsjen vrij spelen, hânwurk handvaardigheid 

Bûten skoalle:  
Wat dochsto graach bûten skoaltiid?   

muzyk muziek, sport sport, natuer natuur, game gamen, spultsjes 
spelletjes, nifelje knutselen, lêze lezen, sjoppe shoppen, films sjen films 
kijken, programmearje programmeren, flogs sjen/meitsje flogs kijken/
maken, bouwe bouwen, niks dwaan niets doen, helpe op de saak hel-
pen op de zaak, kletse kletsen, appe appen, nei famylje ta naar familie, 
nei freonen ta naar vrienden, TIKTOK TIKTOK, bûten boartsje buiten 
spelen, sjonge zingen, toaniel toneel 

TIP!   Print foar elk tafelgroepke ien set út fan de fiif katagorykaarten en laminear se!  
Sjoch ek op de folgende siden >>
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Net sa goed yn:  
Wêr bisto net sa goed yn, watfoar begryp past net sa  
goed by dy?   

 
Fleurich vrolijk, entûsjast enthousiast, serieus serieus, optimistysk 
optimistisch, netsjes netjes, dapper dapper, ûntspannen ontspan-
nen, aktyf actief, kreatyf creatief, belangstellend belangstellend, 
meilibjend meelevend, ferantwurdlik verantwoordelijk, aventoer-
lik avontuurlijk, posityf positief, romtinkend ruimdenkend, organi-
satoarysk organisatorisch, soarchfâldich zorgvuldig, earlik eerlijk, 
mearsidich veelzijdig, fleksibel flexibel, sterk sterk, humoristysk  
humoristisch, selsfersekere zelfverzekerd, iverich ijverig, aardich 
aardig, selsstannich zelfstandig, handich handig, rêstich rustig, 
sosjaal sociaal, learderich leergierig

Goed yn:    
Wat fynsto hiel fijn oan dysels, watfoar begryp past  
goed by dy?   

Fleurich vrolijk, entûsjast enthousiast, serieus serieus, optimistysk 
optimistisch, netsjes netjes, dapper dapper, ûntspannen ontspan-
nen, aktyf actief, kreatyf creatief, belangstellend belangstellend, 
meilibjend meelevend, ferantwurdlik verantwoordelijk, aventoerlik 
avontuurlijk, posityf positief, romtinkend ruimdenkend, organi-
satoarysk organisatorisch, soarchfâldich zorgvuldig, earlik eerlijk, 
mearsidich veelzijdig, fleksibel flexibel, sterk sterk, humoristysk  
humoristisch, selsfersekere zelfverzekerd, iverich ijverig, aardich 
aardig, selsstannich zelfstandig, handich handig, rêstich rustig, 
sosjaal sociaal, learderich leergierig



Taheakke 1a – ‘WA BISTO?’ de KATEGORYEN en BEGRIPPEN (tafelkaartenset)

Omgong mei oaren:  
Hoe bisto yn omgong mei oaren? 

  
betrouber betrouwbaar, beskieden bescheiden, soarchsum zorg-
zaam, harker luisteraar, prater prater, inisjatyfnimmer initiatief- 
nemer, lieder leider, stjoerend sturend, gefoelich gevoelig, leafdefol 
liefdevol, geduldich geduldig, ferdraachsum verdraagzaam,  
behelpsum behulpzaam, meigeand meegaand, skerp en alert scherp 
en alert, spontaan spontaan, hoeden behoedzaam, oanmoedigjend 
aanmoedigend, dieler deler, teamspiler teamspeler 



Taheakke 1b – ‘WA BISTO?’ de BINGOKAART 16

Omgong mei oaren:  
Hoe bisto yn omgong 
mei oaren? Kies fiif 
fan de begripen en 
folje dy yn!  
  

Bûten skoalle:
Wat dochsto 
graach bûten 
skoaltiid?  
Kies fiif fan de 
begripen en  
folje dy yn!  
  

Ik lear:  
Hoe learsto it  
leafste? Folje 
twa fan de  
acht yn!  
Wat fynsto it 
moaiste op 
skoalle? Folje 
trije fekken yn!  
  

Net sa goed yn:  
Wêr bisto net sa 
goed yn, watfoar 
begryp past net 
sa goed by dy? 
Kies fjouwer fan 
de begripen en 
folje dy yn!  

Goed yn:  
Wat fynsto hiel 
fijn oan dysels, 
watfoar begryp 
past goed by dy? 
Kies fiif fan de 
begripen en  
folje dy yn!  
  

bûten skoalle ik lear    net sa goed yn       goed yn      omgong  
mei oaren    

B    I     N    G    O



Taheakke 2 – ‘JA JONGU! NEE JUH!’ it FRAGMINT 17

V Fragmint
Mar no feroarje se fan taktyk. Se jeie my  
net fuort, mar se sykje my op. Sitte oan my, 
triuwe my, roppe myn namme. Se dogge 
alles om myn oandacht te krijen. En as ik 
dan toch in kear opsjoch, komt der fuort  
in rotaksje achteroan. Juster prate Kevin  
sa lang tsjin my, dat ik toch mar in kear 
achterom seach, oer myn linkerskouder. 
Fuort krige ik fan de oare kant in beuk yn 
de nieren fan Mennolt. Fan dy dingen.



Taheakke 2a – ‘JA JONGU! NEE JUH!’ de FILOSOFYSKE TINKMATTE 18
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Taheakke 2c –  ‘JA JONGU! NEE JUH!’ de STELLINGEN en DILEMMA’S

Stellingen 
V Skelle is slimmer as skoppe.

V Negere is slimmer as skelle. 

V Online peste is slimmer as fysyk peste. 

V Jonges peste mear as famkes. 

V Bern peste mear as de âlden.

V As men pleage wurdt meist werom pleagje. 

V Dyjinge dy’t neat dogge binne skuldiger as de pester.

V De pester is ien dy’t thús net lokkich is. 

V Bern dy’t gjin merkklean drage meist pleagje. 

V Peste bern binne der sels ferantwurdlik foar dat sy pesten wurde. 

V In pester moat straf krije. 

V De meirinners moatte straf krije. 

V Pesten heart by it libben. 

V Peste bern binne oars as oare bern. 

V Roddeljen is in foarm fan pesten.

V Ien kear in pester, altyd in pester.

V Do witst pas hoe’t in peste him fielt ast it sels meimakke hast.

 

Dilemma’s 
V De pester moat straf krije. 

     OF De pester moat jild betelje oan it slachtoffer.

V Noait mear skelle yn ‘e wrâld.  

     OF Noait mear slaan yn ‘e wrâld.

V Noait mear fysyk pleagje. 

     OF Noait mear digitaal pleagje.

V Nimmen laket ea om watsto seist. 

     OF Do moatst altyd laitsje as ien pesten wurdt.

V Wurdst pleage, mar hast in supergoed rapport. 

     OF Do wurdst net pleage mar hellest minne sifers.

V Elkenien heart watsto tinkst. 

     OF Do hearst wat elkenien tinkt.  

V Wurdst pesten op skoalle, mar hast it thús hiel gesellich. 

     OF Wurdst net pleage op skoalle mar thús is der altyd spul.

V Miljonêr wêze sûnder freonen. 

     OF Swalker wêze mei in protte freonen.

V Jim heit en mem sjogge alles watsto dochst fia kamera’s. 

     OF Jim heit en mem lêze al dyn WhatsApp-berjochten.

20



Taheakke 3 – ‘WAT SOESTO DWAAN?’ it FRAGMINT 21

V Fragmint 
Dêr is er! Hy is ôfstapt en rint mei de 
fyts oan de hân. Fluch dûk ik werom 
yn de hage. Mûsstil wachtsje ik ôf. 
De stappen fan Jolt binne hast net te 
hearren. Mar ynienen is hy flak foar 
my. Ik spring út de hage wei. Jolt gilt. 
Fan skrik lit er de fyts sawat falle.  
Hy kin ’m noch krekt fêsthâlde. 



Taheakke 3a – ‘WAT SOESTO DWAAN?’ de SPULSITUAASJES

Jim hawwe in ynfaljuf, in leave frou. Mar yn ’e klasse hat in groepke betocht om har  
fuort te pesten. Se hawwe al in pear kear hiel gemien tsjin har dien. Diskear ferwachtet  
it groepke datsto har in grutte mûle joust.

V Sa net: Do fregest juf 
ast nei it húske ta meist. 
As de juf nee seit seisto; 
‘O nee? Dat sille we noch 
wolris sjen.’ Do stiest op, 
sjochst har brutaal oan  
en rinst it klaslokaal út.

V Sa wol: Do seist dúdlik 
tsjin it groepke datst net 
fan plan bist om mei  
harren mei te dwaan.

V Wat soesto dwaan? 
Jim hawwe grif ek sels 
wol in oplossing foar dy 
ferfelende sitewaasje. 
Praat mei-elkoar oer jim 
oplossing en spylje dy út!

Situaasje

Situaasje

Ien fan dyn klasgenoaten wurdt troch trije oaren yn in hoekje drukt, útskolden en  
se driigje him te slaan. Asto del rinst, sjogge se dy allegear oan.

V Sa net: Do beslútst om 
sels net it bokje te wur-
den, dêrom helpst de 
trije om him te pakken te 
nimmen.

V Sa wol: Do draaist dy 
om rinst gau werom de 
skoalle yn om in juf of 
master te warskôgjen.

V Wat soesto dwaan 
Jim hawwe grif ek sels 
wol in oplossing foar dy 
ferfelende sitewaasje. 
Praat mei-elkoar oer jim 
oplossing en spylje dy út!

Situaasje

Yn in wichtige wedstryd makket ien fan dyn teamgenoaten in hiele domme fout,  
dêrtroch ferlieze jim. Hy sit mei de holle yn syn hannen fan skamte.

V Sa net: Do foeterest en 
skelst him út, want troch 
syn domme aksje binne 
jim de ferliezers.

V Sa wol: Do baalst as in 
stekker, mar giest nei him 
ta en seist: ‘it is jammer, 
mar sokke dingen komme 
foar’. Foar himsels is it 
foaral ferskriklik bale.

V Wat soesto dwaan  
Jim hawwe grif ek sels 
wol in oplossing foar dy 
ferfelende sitewaasje. 
Praat mei-elkoar oer jim 
oplossing en spylje dy út!

22



Taheakke 3a – ‘WAT SOESTO DWAAN?’ de SPULSITUAASJES 23

Yn jim groepsapp krije jim in TikTok-filmke trochstjoerd. It is in dûnske fan ien fan de  
famkes, bêst in grappich filmke, mar de rest bespottet har. It famke fan it filmke seit neat, 
mar as de oaren noch in skoftke trochgean mei útlaitsjen sjochsto dat se harsels út de groep 
ferwidere hat.

V Sa net: Do seist tsjin de 
oaren yn de groepsapp: ‘Ha-
haha, krekt goed. Dan moatst 
mar net sokke domme film-
kes meitsje. Dan fregest der 
ek om.’

V Sa wol: Do seist yn de 
groepsapp dat se kappe 
moatte mei dat bernachtige 
gedrach. Do stjoerst it fam-
ke in leaf berjochtsje dêr’tst 
har in hert mei ûnder de 
rym stekst.

V Wat soesto dwaan? 
Jim hawwe grif ek sels  
wol in oplossing foar dy 
ferfelende sitewaasje.  
Praat mei-elkoar oer jim 
oplossing en spylje dy út!

Situaasje

Op it yndustryterrein binne freonen fan dy dwaande mei graffity. De muorren fan in  
bedriuw wurde hieltyd kleurriker. Omdatsto bêst goed tekenje kinst, freegje se oftsto  
it ek besykje wolst. 

V Sa net: Do pakst daliks in 
spuitbus oan en twifelest 
gjin tel: kom mar op! De 
saaie grize muorren kinne 
wol wat opfleure wurde. 

 

V Sa wol: Do betankest en 
seist datst it leaver in kear 
besykje wolst op in plak 
dêr’t it wól mei.

V Wat soesto dwaan? 
Jim hawwe grif ek sels  
wol in oplossing foar dy 
ferfelende sitewaasje.  
Praat mei-elkoar oer jim 
oplossing en spylje dy út!

Situaasje

In hûs krekt bûten it doarp stiet al in skoft leech. Ien begjint mei stiennen te goaien  
en daget dy út foar in dueltsje wa’t de measte ruten stikken smite kin.

V Sa net: Ha! Dit is no 
krekt in spultsje foar dy. 
Dyn earste wurp is daliks 
raak. Kinkelekink.

V Sa wol: Do stelst foar om 
fierderop yn it lân jim lege 
blikjes fan de hikke te smi-
ten. Ek leuk, mar sa bliuwe 
de ruten hiel.

V Wat soesto dwaan? 
Jim hawwe grif ek sels  
wol in oplossing foar dy 
ferfelende sitewaasje.  
Praat mei-elkoar oer jim 
oplossing en spylje dy út!

Situaasje
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It sultsje fan de skoalle wurdt troch in groepke bekûgele mei fiis guod. It rotte  
fruit fleant him om ’e earen.

V Sa net: Do stookst de 
boel moai op, mar rekkest 
dat fize guod sels net oan. 
Jakkes!

V Sa wol: Do ropst dat se 
kappe moatte en rinst nei 
it sultsje ta en joust him 
dyn skjinne fest. 

V Wat soesto dwaan? 
Jim hawwe grif ek sels  
wol in oplossing foar dy 
ferfelende sitewaasje.  
Praat mei-elkoar oer jim 
oplossing en spylje dy út!

Situaasje

By in wedstryd wurdt ien fan it oare team útskolden troch ien út it publyk.  
Dyn tsjinstanner wurdt útskolden om’t er in donkere hûdskleur hat.

V Sa net: Do dochst krekt 
as hast it net heard en giest 
moai fierder mei de wed-
stryd.

V Sa wol: Do fregest de 
skiedsrjochter om in time-
out. Der moat earst wat fan 
sein wurde, sa geane wy 
hjir net mei elkoar om! 

 

V Wat soesto dwaan? 
Jim hawwe grif ek sels  
wol in oplossing foar dy 
ferfelende sitewaasje.  
Praat mei-elkoar oer jim 
oplossing en spylje dy út!

Situaasje

Asto mei dyn bêste freon yn de winkel bist, stoppet hy stikem it ien-en-oar yn  
de bûse. Hy seit dat hy dat faker docht en nea betrape wurdt.

V Sa net: Do sjochst om dy 
hinne, ûntdekst dat net ien 
nei dy sjocht en stoppest 
ek in grutte reep sûkelarje 
yn dyn jasbûse.

V Sa wol: Do skrikst en 
seist dat hy it werom lizze 
moat. Aanst wurde jim 
noch betrape!

V Wat soesto dwaan? 
Jim hawwe grif ek sels  
wol in oplossing foar dy 
ferfelende sitewaasje.  
Praat mei-elkoar oer jim 
oplossing en spylje dy út!

Situaasje
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Tegearre mei maten sitsto achter de sporthal yn de boskjes wat te iten en te drinken.  
Twa fan harren slepe alderhande hout de boskjes yn en begjinne te fjurkestoken. It fjurke  
is wol hiel ticht tsjin de hal oan.

V Sa net: Do fynst it mar 
wat moai en do sleepst de 
bulte noch heger. 

V Sa wol: Do skopst de 
bulte út elkoar en seist dat 
se ophâlde moatte mei dat 
gefaarlike gedoch.

V Wat soesto dwaan? 
Jim hawwe grif ek sels  
wol in oplossing foar dy 
ferfelende sitewaasje.  
Praat mei-elkoar oer jim 
oplossing en spylje dy út!

Situaasje

Ien fan dyn klasgenoaten hat juster wierskynlik tefolle knyflok iten, want hy stjonkt  
behoarlik út ’e mûle. 

V Sa net: Do skelst him út 
foar stjonkbek en giest fier 
by him wei sitten.

V Sa wol: Do fertelst sêft 
oan him dat er wat út de 
mûle rûkt en biedst him in 
kaugomke oan.

V Wat soesto dwaan? 
Jim hawwe grif ek sels  
wol in oplossing foar dy 
ferfelende sitewaasje.  
Praat mei-elkoar oer jim 
oplossing en spylje dy út!

Situaasje

Jim master jout lêsbeurten. As in wat stiller klasgenoatsje in lêsbeurt krijt, hearst oan  
de trilling yn har stim hoe senuweftich oft se is. Troch de senuwen makket se in pear  
gekke flaters.

V Sa net: Hahaha. Do lakest 
har út en seist har flaters 
lûdop yn de klasse nei. Dat 
is dochs supergrappich?

V Sa wol: Do dochst neat 
en wachtest rêstich ôf oft 
juf of master har efkes 
helpt.

V Wat soesto dwaan? 
Jim hawwe grif ek sels  
wol in oplossing foar dy 
ferfelende sitewaasje.  
Praat mei-elkoar oer jim 
oplossing en spylje dy út!

Situaasje
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Jim binne oan it fuotbaljen. In teamgenoat mist in penalty, mar jout dêrnei in oar de  
skuld om’t er sa lilk is. Hy begjint dyjinge út te skellen en wol dy en de oaren ek  
opstoke om mei him mei te dwaan.

V Wat soesto dwaan? 

Situaasje

Do hast nije klean en no hat dyn klasgenoatsje dy neiboud. Alwer. Want it is net de earste 
kear dat dyjinge dat docht. As de neibouwer ek noch in grut komplimint krijt en do net, 
fielst de lilkens opkommen.

V Wat soesto dwaan? 

Situaasje

Der is in nije jonge by jim yn ’e klasse kaam. Do kenst him in bytsje, om’t er in strjitte  
achter jim te wenjen kommen is. Do hast him al in pear kear troffen en fynst ‘m aardich. 
No’t jim op it plein stean, stroffelet er oer in tas. Hy falt langút oer de tegels. Elkenien  
laket him slop.

V Wat soesto dwaan? 

Situaasje

Der is in nepakkount oanmakke fan in famke fan jim skoalle. Der wurde minne  
berjochten en ûnwierheden op pleatst. Do witst wa’t it akkount oanmakke hat. Jim master 
freget oft ien der wat fan ôf wit en dat him asjebleaft fertelle wol. 

V Wat soesto dwaan? 

Situaasje
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Jim krije in toets. Do sjochst dat dyn klasgenoat alles oan it ôfsjen en oerskriuwen is fan  
it famke foar har. It famke dat se oars altyd pest. En no ynienen kin se har brûke. Do fynst  
it fet ûnearlik. De juf sjocht neat.

V Wat soesto dwaan? 

Situaasje

In klasgenoat wurdt foar de grap konstant blokkeare en út jim groepsapp goaid. Yn de 
tuskentiid wurde der flauwe grappen en domme opmerkingen makke oer dizze persoan. 
Dêrnei wurdt dy persoan wer talitten. Sa is it no al fiif kear gien. Do hast dyn nocht fan dat 
flauwe gedoch.

V Wat soesto dwaan? 

Situaasje

Der is in nij steltsje yn ’e klasse. Se hawwe bêste ferkearing en sitte hân yn hân op it  
klimrek. Ien fan de oare famkes is jaloersk en fertelt allegear roddels oan de rest fan de 
klasse. Se seit hiele gemene dingen om it famke swart te meitsjen. 

V Wat soesto dwaan? 

Situaasje

Jim mem hat klean fan jim oan in famylje jûn dy’t it net sa breed hat. De oare deis  
sjochsto ien fan dy bern rinnen yn dyn âlde favorite fûlkleurde Niketrui. Do glimkest en 
fynst it wol moai. In freon fan dy merkt it op en ropt lûdop sadat elkenien it hearre kin; 
‘Hee, wachtsje ris even. Dat is dyn trui net! Hast ‘m stellen? Ja, hin? Do bist gewoan in smoarge dief!’

V Wat soesto dwaan? 

Situaasje
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De pestkop fan ’e klasse makket in hiele minne opmerking oer jim heit. De pestkop  
wit net datsto tafallich heard hast dat syn eigen heit krekt ûntslein is en sûnder wurk  
thús sit. Do kinst him geweldich goed werom pakke. 

V Wat soesto dwaan? 

Situaasje

Dyn freon moat in sprekbeurt hâlde. As hy begjinne sil mei praten, wit er it net mear.  
Hy begjint der wat yn om te stammerjen. Ien begjint te gnizen. It makket him noch  
senuweftiger. Dan begjinne in pear te flústerjen en te laitsjen. Do sjochst dat de triennen 
him prikke yn ’e eagen. Wêrom helpt juf him net!?

V Wat soesto dwaan? 

Situaasje

In famke by jim op skoalle is ûngesteld wurden en troch har broek hinne lekt, se  
kriget der in kleur fan en wit net wat se mei harsels oan moat. Do bist de iennige dy’t it 
sjoen hat.

V Wat soesto dwaan? 

Situaasje

In klasgenoat komt op skoalle mei in koartslippe. Ferfelend genôch witsto, do hast it  
ek wolris hân. De rest fan de klasse fynt it mar wat grappich en roppe; ‘Iuuwww, jakkes,  
do hast in besmetlike sykte. Komt net by my yn ’e buert!’

V Wat soesto dwaan? 

Situaasje



Taheakke 4a – ‘TINK DY TÛK’ it FRAGMINT 29

V Fragmint 4a – Haadtema: Wat binne freonen?  
It earste dat ik dwaan moat is freonen 
meitsje.
(...)
It is leuk om in freon te hawwen, mar dan  
foaral omdatst deselde dingen leuk fynst.  
Deselde programma’s, deselde muzyk,  
deselde boeken. Dan kinst dêr mei dyn freon 
oer prate. En dingen betinke. En laitsje.
(...)
Jolt is de iennichste dy’t ek wol wat wit fan  
de romte, leau ik. Mar ja, dat is Jolt. Dêr is  
net folle oan. Dy seit noait wat. Mei Jolt  

kinst gjin freon wêze.  
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V Fragen – Haadtema: Wat binne freonen?

Tinkeksperimint
V Hoe soe de wrâld derút sjen  
as elkenien mei elkenien  
befreone wie?

V Ast freonen 
hast, wurdst 
dan net mear 
pesten?

V Moat in 
freon itselde 
wêze as dy of 
just net?

V Kinst  
in freon  
peste?

V Kinst  
freonen wêze 
mei ien dy’tst 
nea sjochst?

V Kinst  
freonen wêze 
mei ien dy’t 
nea praat?

V Wannear  
is ien dyn  
freon?

V Wat  
binne 
freonen?

V Wat is it 
ferskil tusken 
freonskip en 
leafde?
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V Fragmint 4b – Haadtema: Moatst pesten fertelle? 
Anno fertelt net oan syn âlden dat er pesten wurdt:

Oan ús heit en mem ha ik it noch net ferteld. Sy soenen it dochs net  
begripe. Se witte net iens wat pesten is, tink ik. Ik kin my net foarstelle dat 
sy pesten binne.

En hy fertelt it ek net oan Lieke, syn sus:

As ik har fertel dat ik just pesten wurd troch sa’n groep, fynt se my grif in 
downy.

Anno is it wol fan plan om Iris, in klasgenoatsje, te freegjen wat sy fan pesten fynt want:

Miskien snapt sy it better. Iris wurdt altyd al pesten, al salang’t ik har ken.

Letter fertelt it ferhaal letter wol oan de mem fan Jolt.

Hoe’t dat samar kin wit ik net, mar no’t ik ien kear oan it praten bin wol ik 
ek alles kwyt. Jolt syn mem seit neat, se harket allinnich. Oant ik klear bin.
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V Kinst pesten 

it bêste oan ien 
fertelle dy’t it 
sels meimakke 
hat?

V Fragen – Fariaasje 1: Moatst pesten fertelle?

Tinkeksperimint
V Stel datst altyd in app-berjocht 
krigest oer wat der oer  
dy sein wurdt?

V Moatst 
pesten 
fertelle?

V Bist in  
downy ast  
pesten 
wurdst?

V Kinst pesten 
allinnich  
snappe ast it  
sels meimakke  
hast?

V Is it goed 
om oer  
pesten te 
praten?
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V Fragmint 4c – Haadtema: Wêrom peste minsken?

Anno freget him ôf wêrom’t minsken peste. Komt it troch de âlden?

Mennolts âlden hawwe in supermerk. As ik se praten hear tsjin minsken 
dy’t dêr wurkje, klinkt it altyd hurd en lilk. Sa sille se thús ek wol prate  
tsjin Mennolt. As se teminsten in kear thús binne, want altyd as ik yn de 
supermerk kom, binne se yn de winkel. Mennolts heit komt ek noait te  
sjen by it fuotbaljen. Miskien makket Mennolt dêrom wol safolle leven op 
it fjild. Miskien kriget Mennolt thús net genôch romte, omdat syn heit en 
mem altyd sa bazich dogge.

En Anno tinkt ek:

Heiten en memmen oan de kant fan it fjild sizze der neat fan, dogge krekt 
as heart it derby. No ja, guon stean sels ek te foeterjen as wy wat ferkeard 
dogge.
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V Fragmint 4c – Haadtema: Wêrom peste minsken?
Of komt it omdat pesters sels pesten wurde? 
Anno begjint Jolt te pesten omdat hy sels pesten wurdt:

Wat moat ik no dwaan? Hoe giet soks? Ik ha noch noait earder ien pesten.

Iris pest har suske omdat se sels pesten wurdt, Kevin pest Anno omdat hy sels pesten  
wurdt troch syn broer.  

Want pesters, dat binne eins mar bange minsken. Minsken dy’t oaren lyts 
meitsje omdat se benaud binne séls te lyts te wêzen.

Of komt pesten gewoan omdat der no ien kear ien de baas wêze moat?

Der moat altyd ien boppe-oan de ljedder stean. En dus ek ien ûnderoan.  
Sels by grutte minsken. Heit fertelde dat der by syn fytsklup ek altyd ien is 
dy’t de baas is.
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V Fragen – Fariaasje 2: Wêrom peste minsken?

Tinkeksperimint
V Stel datst in tas mei ûnbeheind 
jild krigest om pesten foar  
te kommen, wêr soest  
dat jild dan oan útjaan?

V Kin  
elkenien  
peste?

V Peste 
pakes en 
beppes?

V Peste 
bisten  
elkoar?

V Komt  
pesten yn  
alle lannen  
en kultueren 
foar? 

V Peste  
grutte  
minsken?

V Wêrom 
peste  
minsken?

V Moatst  
pesten leare?



Taheakke 4d – ‘TINK DY TÛK’ it FRAGMINT 36

V Fragmint 4d – Haadtema: Wat is pesten?
Anno kriget fan Mennolt in triuw tsjin ’t skouder, as Mennolt de strafskop mist hat.  
Dernei ropt Menolt:

“Anno syn skuld!” “Anno syn skuld!” “Anno syn skuld!” Mennolt giet se ien 
foar ien by lâns. Net ien doart te sizzen dat it Mennolt syn eigen skuld wie. 
Dan fiel ik in geweldige klap yn myn gesicht. It pipet my yn ’e holle. De foar-
kant en de achterkant dogge my sear. Ik fiel oan myn noas. Bloed. As in wyl-
de begjint hy op my yn te beuken. Ik fiel klappen op myn rêch, yn myn hals 
en op it skouder. De oaren begjinne no te roppen.

En letter ropt de iene nei de oare in rotopmerking as master efkes it lokaal út wie.

“Anno is in matenaaier.”, “Hé Anno, wolst net op famkesfuotbal?”,  
“Better brekke we syn poaten.” 

En noch wat letter seit Anno:

“Allegear laken se.”

En:

“Net ien die wat.”
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V Is it pesten  
as ien dy  
útskeld, skopt  
of slacht?

V Fragen – Fariaasje 3: Wat is pesten?

Tinkeksperimint
V Wat as elkenien dy’t pest  
op in Wall-Of-Shame  
komme soe?

V Wat is 
pesten? 

V Wat is  
digitaal  
pesten?

V Is pesten  
itselde as rûzje 
meitsjen?

V Is it pesten 
as net ien 
mear tsjin dy 
praat?

V Is it  
pesten as  
elkenien  
dy útlaket?V Is it pesten  

as net ien dy 
helpt?
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V Fragmint 
We binne allegear mei-elkoar ferbûn.  
Krekt as planeten yn de romte. Elkmei 
syn eigen kleur, syn eigen lânskip en syn 
eigen oantrekkingskrêft. Mar allegear 
like moai.  
Se jouwe elkoar de romte. Sa kinne se 
wêze wa’t se wolle. Dat wolle wy ek. Jou 
ús de romte. Lit ús wêze wa’t wy wêze 
wolle.



Taheakke 5a – ‘IT KOMPLIMINTEFEEST!’ de KOMPLIMINTEKAARTSJES

KOMPLIMINTEKAARTSJE

Foar:  

 
Uterlik
Do hast...

Watsto kinst
Do bist goed yn...

 

 
Watsto hast
Do hast in...

 
Hoe’tsto bist
Do bist...

 
Fan:

KOMPLIMINTEKAARTSJE

Foar:  

 
Uterlik
Do hast...

Watsto kinst
Do bist goed yn...

 

 
Watsto hast
Do hast in...

 
Hoe’tsto bist
Do bist...

 
Fan:

39
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V Fragmint 
 ‘Foar it earst yn lange tiid fiel ik wer 
wat dat ik lang net field ha yn dizze 
klasse. Dat ik net allinnich bin. Ik bin 
net allinnich. Ik wurd wurdearre –  
teminsten troch ien. Ik ha in freon!’


