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Blij naar school  
in India en België 

 

 

 

Waarom? 

Bekijk met de leerlingen ons filmpje ‘Blij naar school in India en België’ en laat de leerlingen 
vertellen over dingen die ze herkennen en die zij (ook) belangrijk vinden om van de school een 
fijne plek te maken. 

 

Wat moet je voorbereiden? 

Zet het filmpje klaar. 

Laat de leerlingen in een kring zitten om het klasgesprek gemoedelijker te laten verlopen. 

Wil je de verdiepende opdracht doen, druk dan de quotes af, knip ze uit en stop ze in een 
potje/zakje. 

 

Hoe ga je te werk? 

Bekijk met de leerlingen het filmpje ‘Blij naar school in India en België’. 

 
Geef de leerlingen achteraf even de tijd om te vertellen welke dingen uit hun eigen leven/school ze 
herkend hebben uit het filmpje.  

 

Wil je er graag nog wat dieper op ingaan, dan kun je aan de slag gaan met quotes uit het filmpje. 
Je vindt ze op pagina 2.  

Alle leerlingen staan recht. Jij loopt rond met het potje/zakje met de quotes. 

Laat telkens een leerling een quote trekken en voorlezen. Leerlingen die vinden dat de uitspraak 
ook bij hen past, blijven rechtstaan. Leerlingen die vinden dat het niet bij hen past, gaan zitten. 

 

Laat telkens enkele van de zittende en staande leerlingen aan het woord om hun keuze te 
verduidelijken. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0LgYDABKEhk
https://www.youtube.com/watch?v=0LgYDABKEhk
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De school is onze tweede thuis. 

De school is een plek waar kinderen zich veilig kunnen voelen. 

De school geeft de leerlingen een goed / warm gevoel. 

Er is een vast momentje waarop de leerlingen kunnen vertellen 

over hun gevoelens. 

We hebben veel activiteiten op onze school. 

Op onze school leren kinderen in bomen te klimmen. 

Soms schrijf ik een dankjewel-briefje naar de leerkracht. 

We hebben mooie klassen en een speelplaats waar ik graag 

speel. 

De leerkrachten motiveren mij om goed mijn best te doen. 

Het leukste op school vind ik mijn vrienden. 

Om je goed te voelen op school, is het belangrijk dat er niemand 

gepest wordt. 

 

 


