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Inleiding 

Leren & Leven is een aanpak om te investeren in een stimulerend en positief klimaat 
met daarbij een ondersteunend activiteiten- en lesprogramma. Leren & Leven is 
gebaseerd op Positive Action. In Amerika, waar het programma oorspronkelijk is 
ontwikkeld, is het door meer dan 15.000 organisaties ingezet en is er veel onderzoek 
gedaan naar de opbrengsten. De implementatie leidt aantoonbaar tot een 
leeromgeving waarin kinderen meer zichzelf durven en kunnen zijn, de ruimte krijgen 
om te kijken naar hun talenten én hun uitdagingen en leren samenwerken en 
samenleven met anderen. Er worden goede resultaten gehaald met betrekking tot het 
gedrag en de leerresultaten.  
 
Dit is een overzicht van de leerlijn van Leren & Leven voor de acht leerjaren van het 
primair onderwijs. Het overzicht biedt inzicht in de doorgaande leerlijn en de 
onderwerpen/lesdoelen die behandeld worden. 
Omdat het programma zich in samenspraak met het onderwijs blijft ontwikkelen is 
het een dynamisch overzicht. Lessen die gedurende het schooljaar worden 
ontwikkeld zijn beschikbaar in de digitale omgeving van Leren & Leven en worden in 
de eerstvolgende druk ook opgenomen in de handleiding voor de leerkracht. 
 
In deze inleiding wordt beschreven hoe de aanpak en het lesprogramma van Leren & 
Leven samenhangen met thema’s als investeren in de brede ontwikkeling van 
leerlingen, een positief leer- en leefklimaat in en om de school, investeren in de 
intrinsieke motivatie, zelfvertrouwen en zelfkennis van leerlingen, 
ouderbetrokkenheid, 21e -eeuwse vaardigheden, de gezonde school en burgerschap.  

Voor meer achtergronden over de visie, de onderbouwing van de effectiviteit van het 
programma en ervaringen van scholen verwijzen wij u naar de website van Leren & 
Leven. Hier kunt u ook de brochure van Leren & Leven voor het primair onderwijs 
downloaden. Liever persoonlijk contact? Dan horen wij graag van u. Onze 
contactgegevens zijn opgenomen op de achterzijde van deze leerlijn.  

 
 
 

Basisfilosofie  
De filosofie is: ‘Wanneer je positief denkt en doet, voel je je goed over jezelf. Er is altijd 
een positieve manier om iets te doen.’  
 

Deze filosofie wordt geïllustreerd aan de hand van de Denken-
Doen-Voelen over jezelf cirkel die ervan uitgaat dat onze 
gedachten leiden tot de dingen die we doen, de dingen die we 
doen tot hoe we ons voelen over onszelf, en onze gevoelens weer 
gedachten oproepen.  

 
Kinderen leren hoe wat je denkt en wat je doet invloed heeft op je zelfbeeld en op de 
(relaties met) mensen om je heen. Je goed voelen over jezelf is een basisbehoefte van 
mensen. Door kinderen zich bewust te maken van de Denken-Doen-Voelen over 
zichzelf cirkel leren zij hoe zij zelf invloed kunnen uitoefenen op hoe zij zich voelen. De 
sterkste voorspeller van positief gedrag is een positief gevoel over jezelf. Uit de tweede 
zin van de filosofie spreekt een zeker optimisme. Hoe moeilijk de situatie soms ook kan 
zijn, er is altijd een manier te vinden om daar zo positief mogelijk mee om te gaan.  
 
De cirkel helpt bij het reflecteren op situaties (in het verleden, heden, de toekomst of 
fictief). Wat dacht je? Wat deed je? Welk gevoel kreeg je over jezelf? Wat zou je 
denken? Wat zou je doen? Hoe zou je je dan voelen over jezelf? Stel dat dit gebeurt 
met je zus of broer? Wat zou zij/hij kunnen denken? Doen? Hoe voelt hij/zij zich dan 
over zichzelf?  
De cirkel kan positief of negatief zijn. In het materiaal wordt dit weergegeven door 
middel van een groene (positieve) cirkel en een rode (negatieve) cirkel. 
 
Gericht op de intrinsieke motivatie 
Het programma richt zich op het aanspreken van de intrinsieke motivatie voor positief 
gedrag. De intrinsieke motivatie voor positief gedrag wordt bevorderd door te 
benoemen en te waarderen wat kinderen doen maar vooral ook stil te staan bij welk  
 



gevoel over zichzelf dit gedrag leerlingen oplevert.  
Een positieve cirkel van Denken-Doen-Voelen leidt tot een goed gevoel over jezelf. Dit 
versterkt de motivatie om dit gedrag in de toekomst te herhalen.  
 
De zes thema’s van Leren & Leven  
Leren & Leven heeft zes thema’s waarin het gaat over ‘Alles wat je bent’, zowel 
intellectueel, fysiek, sociaal als emotioneel. De zes thema’s zijn voor elk leerjaar 
uitgewerkt op het niveau dat aansluit bij de leeftijd en doelgroep.  
 

1 Wie ben ik? 
Leerlingen leren dat hoe zij over zichzelf denken van grote invloed is op hoe ze zich 
voelen over zichzelf en dat anderen, zoals familie en vrienden, hier ook invloed op 
hebben (en vice versa). Ze leren dat hun zelfbeeld erg bepalend is voor hoe ze in het 
leven staan, en dat ze positief invloed kunnen hebben op hun zelfbeeld door wat ze 
denken en doen.  
2 Gezond denken en gezond zijn 
Deze activiteiten en lessen gaan over het belang van een gezonde levensstijl voor 
lichaam en geest. Er is aandacht voor onderwerpen als gezonde voeding, 
lichaamsbeweging en slaap. Maar ook voor bijvoorbeeld nieuwsgierigheid en voor de 
werking van het brein. Leerlingen worden zich bewust van hun verantwoordelijkheid 
voor de zorg van hun eigen lichaam en geest. Ze ontdekken dat wanneer je goed voor 
jezelf zorgt, je beter in je vel zit en een beter gevoel over jezelf hebt.  
3 Hoe zorg ik voor mijzelf? 
Binnen dit thema krijgen leerlingen meer inzicht in het eigen gedrag en de gevolgen 
van de keuzes die ze maken. Of je op een positieve of een negatieve manier voor 
jezelf zorgt, is een keus die ieder voor zich kan maken. Vaak is zelfdiscipline nodig om 
te kiezen voor de positieve manier. Iedereen heeft acht hulpbronnen: tijd, energie, 
bezittingen, geld, talenten, gedachten (denken), acties (doen) en gevoelens (voelen). 
Deze hulpbronnen kun je inzetten om je doelen te bereiken. Door kinderen zich 
bewust te maken van deze hulpbronnen, waarover zij zelf de baas zijn, leren zij er op 
een positieve manier mee om te gaan. Op die manier zorgen ze goed voor zichzelf. 

4 Hoe ga ik om met anderen? 
'Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden' is de basis van dit thema. De 
leerlingen bespreken en oefenen wat zij belangrijk vinden in het omgaan met elkaar 
en hoe ze elkaar kunnen ondersteunen om zich aan de gemaakte afspraken te 
houden.  
De lessen gaan over onderwerpen als vriendelijkheid, invoelingsvermogen, 
samenwerken, positieve communicatie, social media en respect voor iedereen 
ongeacht afkomst, cultuur of geloofsovertuiging.   
5 Eerlijk tegenover mijzelf en anderen 
Het is nog niet altijd gemakkelijk om eerlijk tegen jezelf en anderen te zijn. Toch is dit 
belangrijk voor het bereiken van de doelstelling het beste uit jezelf te halen. 
Onderwerpen als vergissingen en fouten toegeven, groepsdruk en 
verantwoordelijkheid nemen komen in dit thema aan de orde. 
6 Jezelf blijven ontwikkelen 
Wie een realistisch beeld van zichzelf heeft, weet ook wat hij aan zichzelf wil 
veranderen en verbeteren. Dat betekent dat je je doelbewust kunt ontwikkelen. 
Leerlingen oefenen met het stellen van korte en lange termijn doelen en leren een 
plan van aanpak maken. Doelstelling is dat ze geloven in het eigen kunnen en 
mogelijkheden zien om van bedreigingen kansen te maken. Ze kunnen nieuwe dingen 
op een verstandige manier onderzoeken en uitproberen. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



Investeren in een verbindend schoolklimaat 
In een omgeving waarin positief met elkaar wordt om gegaan en goed wordt 
samengewerkt, kunnen kinderen de uitdaging aangaan van het ontdekken van de 
beste versie van zichzelf. Een verbindend, positief klimaat is misschien wel de 
belangrijkste stimulans voor talentontwikkeling. Het werken met de Denken-Doen-
Voelen over jezelf cirkel en hiermee het aanboren van de motivatie voor positief 
gedrag kan op elk moment van de dag, door iedereen, op elke plek. Het programma 
beschikt over concrete, ondersteunende activiteiten om te investeren in een 
verbindend en positief klimaat, bijvoorbeeld door het werken met de startmodule en 
de gedragscode en de positieve acties. In, maar ook om de school:  
 
Samenwerken met ouders | ouderbetrokkenheid  

Het gedachtengoed van Leren & Leven wordt niet alleen in het klaslokaal benut maar 
bijvoorbeeld ook in het contact en de communicatie met ouders rondom het 
schoolgaan van hun kind.  Op een heel concreet niveau zijn als onderdeel van de 
methode uitgewerkte bijeenkomsten voor ouders|verzorgers opgenomen die de 
school kan organiseren om ouders mee te nemen in de thema's en het 
gedachtengoed van Leren & Leven. Naast deze bijeenkomsten kunnen ouders 
betrokken worden bij de positieve acties die door het schoolcomité 
(ouders|verzorgers, school, leerlingvertegenwoordiging) georganiseerd worden. Het 
gedachtengoed van Leren & Leven leent zich er goed voor om in de thuissituatie toe 
te passen. Het is een mogelijkheid om op vraag van ouders|verzorgers een korte 
training voor hen te organiseren.  
In de lessen staan regelmatig tips voor de leerkrachten om het thuisfront te 
betrekken bij de activiteiten die in de klas aan de orde zijn. Andere mogelijkheden 
voor het terug laten komen van (elementen) van het programma zijn in de 
oudercommissies, bij rapporten van de leerlingen, ouderavonden en alle 
gelegenheden waarbij sprake is van ouderparticipatie en het stimuleren van de 
ouderbetrokkenheid. 

                                                             
1 www.slo.nl - geraadpleegd op 27-02-2019 

Gericht op de brede ontwikkeling 
“Bij een brede ontwikkeling gaat het erom dat kinderen zich ontwikkelen tot 
competente personen. Daaronder verstaan we het vermogen om te denken, te 
voelen en te handelen. Kinderen krijgen hiermee greep op de(sociale) wereld en 
leren hun plaats te bepalen in deze wereld. Kijken we naar de ontwikkeling van een 
kind, dan onderscheiden we vijf aspecten: 
Het cognitieve, het vermogen een wereldbeeld te vormen en op basis daarvan 
interactie aan te gaan met alles wat je tegenkomt in je omgeving; 
Het creatieve, het vermogen om op nieuwe manieren over dingen na te denken en op 
nieuwe manieren iets te doen; 
Het sociaal-emotionele, het vermogen om adequaat om te gaan met jezelf, anderen 
en de wereld die je omringt; 
Het zintuiglijke, het vermogen om op adequate wijze langs zintuiglijke weg informatie 
op te nemen en te verwerken; 
Het motorische, het vermogen om bewegingen aan te passen aan de situatie. 
De verschillende aspecten van competentie hangen met elkaar samen en 
beïnvloeden elkaar wederzijds.” 1   
De opzet van het curriculum van Leren & Leven sluit met haar basisfilosofie over de 
relatie tussen Denken, Doen en Voelen over jezelf naadloos aan bij deze definitie en is 
daar een concrete invulling van. Leren & Leven biedt een curriculum waarmee de 
genoemde aspecten methodisch en leeftijdsspecifiek aan bod komen. Of het nu gaat 
om met zelfvertrouwen in de wereld staan, kunnen reflecteren, gezond eten en 
bewegen, doorzettingsvermogen en empathie, nieuwe dingen leren, samenwerken of 
communicatieve vaardigheden.  
Leerlingen worden zich bewust van de invloed die zij hebben op hun gedachten en op 
hun gedrag en, als gevolg van de keuzes die ze hierin maken, op het gevoel dat ze 
over zichzelf hebben. Leerlingen leren na te denken over de mogelijke consequenties 
van hun keuzes en de wenselijkheid daarvan.  
 



Samenhang met de kerndoelen 
Door de methodische opbouw van de lessen rondom de zes thema’s, en de 
aanvullende modules rondom leerlingvertegenwoordiging en het samenwerken met 
ouders, is het programma een concrete invulling van een aanzienlijk deel van de 
doelen die voor alle leergebieden van belang zijn.  
 

21e-eeuwse vaardigheden  
Met dit curriculum investeert de school in vaardigheden die een specifieke context en 
tijd overstijgen. Vaardigheden die je als persoon nodig hebt om je optimaal te 
ontwikkelen en vaardigheden die je inzet om op een prettige wijze deel te nemen aan 
en bij te dragen aan de samenleving. Het curriculum biedt een concrete en 
systematische werkwijze om binnen de school aandacht te hebben voor de 
ontwikkeling van de zogenoemde 21e-eeuwse vaardigheden. In de onderwerpen (zie 
het lessen- en doelenoverzicht) waarop leerlingen reflecteren, waarmee zij oefenen 
en waarover zij met elkaar in gesprek gaan, herkent u de volgende 21e-eeuwse 
vaardigheden: 
 

 
 
Leerlingen oefenen samen actief met de vaardigheden die ze nodig hebben om met 
zelfvertrouwen en zelfkennis hun doelen te realiseren, zowel privé als op school. 
 
Burgerschap 
Door de opzet van het curriculum leren leerlingen met en van elkaar over de 
pluriforme samenleving, over het erkennen en waarderen van verschillen en het zien 
van overeenkomsten. Het nieuwsgierig zijn naar en het kunnen verdragen van een 
andere mening dan jijzelf hebt hoort daarbij. Een uitgangspunt hierbij is ‘behandel de 
ander zoals je zelf behandeld wilt worden’.  
De school wordt gezien als een samenleving waarin geoefend kan worden met de 
inzichten en vaardigheden die leerlingen opdoen en het verkennen van waarden en 

democratische principes. Om te kunnen oefenen en om fouten te kunnen maken 
waarvan je leert, is het nodig dat de omgeving een positief leer-, leef- en werkklimaat 
biedt. Met de aanpak van Leren & Leven investeert u hierin.  

Doorgaande leerlijn             
Naast de leerlijn voor het primair onderwijs kunt u op de website van Leren & Leven 
informatie vinden over de doorgaande leerlijn met de kinderopvang en/of met het 
vmbo. Er worden daarbij steeds dezelfde methodische principes gehanteerd en de 
focus van het programma ligt overal op het stimuleren van de (unieke) talenten van 
het kind en het bouwen aan zelfvertrouwen en zelfbewustzijn.  
 
Proefpakket                      
Er worden in deze leerlijn de lesdoelen van 447 lessen weergegeven. De lessen zijn 
actief in opzet, rijk geïllustreerd en kennen veel verschillende verwerkingsvormen. Elk 
leerjaar heeft een handleiding voor de leerkracht en activiteitenlogboeken voor de 
leerlingen. De leerkracht beschikt over een digitale omgeving. In deze omgeving zijn 
de lessen, ondersteunende PowerPoint presentaties, kopieerbladen, video’s en 
ondersteunende illustraties opgenomen. 
Voor een indruk van de inhoud van de lessen en de materialen die worden gebruikt 
kunt u een proefpakket aanvragen bij Leren & Leven.           
 

 

 

 

 

 

 

 



Startmodules  
De startmodule gaat vooraf aan de lessen. Er is voor elke twee groepen (1|2, 3|4, 5|6 
en 7|8) een afzonderlijke startmodule beschikbaar. Doelstellingen van de 
startmodule zijn:  
 

• Leerlingen maken op een actieve en laagdrempelige manier kennis met (de 
basisfilosofie van) Leren & Leven 

• Leerlingen maken samen afspraken over hoe zij in de groep met elkaar om 
willen gaan. Uitgangspunt hierbij is: ‘Behandel anderen zoals je zelf 
behandeld wilt worden’.  

• Leerlingen leren elkaar (beter) kennen.  
• Een goede basis leggen voor positieve groepsvorming.  
• Een goede basis leggen voor samenwerking tussen leerkracht en ouders | 

verzorgers.  
 
De startmodules bestaan uit de volgende onderdelen: 
 
Startactiviteit - Filosofie en cirkel van Denken-Doen-Voelen over jezelf 
De leerlingen maken op een actieve manier kennis met het gedachtegoed van Leren 
& Leven, de filosofie en de Denken – Doen – Voelen over jezelf-cirkel. 
 
Activiteitencarrousel gericht op positieve groepsvorming 
De activiteitencarrousel in de digitale omgeving bevat actieve werkvormen, 
activiteiten en energizers die leerlingen kennis laten maken met elkaar en met de zes 
thema’s van Leren & Leven aan de start van het schooljaar.  
De activiteiten dragen bij aan positieve groepsvorming en zijn bijvoorbeeld goed in te 
passen tijdens de ‘gouden weken’. Ook op een later moment in het jaar zijn 
verschillende activiteiten geschikt om nog eens te herhalen.  
 
Gedragscode activiteiten 
Er zijn twee tot drie activiteiten uitgewerkt voor het samen maken van een 
gedragscode. De gedragscode is gebaseerd op het uitgangspunt dat je anderen 
behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden. Er wordt gestart met gedeelde 

waarden die naar normen worden vertaald. Leerlingen oefenen met het in gesprek 
gaan met elkaar voor die situaties waarin de afspraken van de gedragscode even 
worden vergeten.  
 
De leerling als expert 
Dit onderdeel bestaat uit aanvullende modulen zoals:  
 
Klassenvertegenwoordiger (digitaal beschikbaar) 
De leerlingen denken samen na over de rol, taak en vaardigheden van een 
klassenvertegenwoordiger en kiezen de klassenvertegenwoordiger voor het 
schooljaar. 
Persoonlijke gebruiksaanwijzing (op aanvraag) 
In elke klas zitten leerlingen met een diversiteit aan kwaliteiten en uitdagingen. Een 
leerling in de bovenbouw kan zelf vaak al heel goed aangeven wat hij goed kan en 
waar hij trots op is en waar hij meer moeite mee heeft, wat hij of zij nodig heeft en 
hoe hij graag behandeld zou willen worden. De leerling is zijn eigen expert. 
Leerlingbemiddeling (op aanvraag) 
Vanuit het basisgedachtengoed van de Denken Doen Voelen over jezelf cirkel en het 
uitgangspunt dat je kunt kiezen voor de negatieve cirkel of de positieve cirkel is de 
module leerlingbemiddeling beschikbaar.  Leerlingen helpen conflicten tussen andere 
leerlingen oplossen als onafhankelijke bemiddelaar. De vaardigheden waarmee zij 
oefenen in het basiscurriculum kunnen hierbij goed worden ingezet en er is specifieke 
aandacht voor het omgaan met conflicten.  
 
Positieve actie 

Een klassenactiviteit waarin leerlingen een positieve actie bedenken voor de klas aan 
het begin van het schooljaar. Hiermee wordt vanaf de start geïnvesteerd in positieve 
groepsvorming en onderlinge verbondenheid.  
 
Ouderbetrokkenheid 
Geheel uitgewerkte bijeenkomsten om ouders|verzorgers te informeren over en te 
betrekken bij het gedachtengoed van Leren & Leven en de doelstellingen van de 
school. 



 

Groep 1 | Thema 1 – Wie ben ik?  
 
1 Positief en negatief 

De leerling maakt kennis met de filosofie van Leren & Leven. 
De leerling leert de betekenis van de woorden 'positief' en 'negatief'. 

 

2 Dit ben ik  
De leerling begrijpt dat hij niet alleen is wie hij is door zijn uiterlijke kenmerken, 
maar ook door wat hij denkt en doet en wat hij voelt.  
De leerling ziet in dat iedereen anders is. 

 

3 Hoe zie je jezelf 
De leerling wordt zich bewust van zijn 'denken, doen en voelen'. 
De leerling leert dat zijn manier van denken, doen en voelen invloed heeft op hoe hij 
zichzelf ziet. 

 

4 Iedereen is uniek 
De leerling kan sterke punten (talenten, vaardigheden, eigenschappen) van zichzelf 
opnoemen.  
De leerling leert de schrijfwijze van zijn eigen naam herkennen. 

 

5 Denken-Doen-Voelen over jezelf cirkel 
De leerling maakt kennis met de Denken-Doen-Voelen over jezelf cirkel. 
De leerling leert bewust stil te staan bij zijn gedachten. 

 

6 De kracht van gedachten 
De leerling leert de techniek Stop-Denk-Kies-Ga kennen. 
De leerling begrijpt dat hij zich goed voelt over zichzelf als hij kiest voor positief 
denken. 

 

7 Kiezen wat je doet 
De leerling begrijpt dat wat hij doet invloed heeft op zijn gevoel.  
De leerling begrijpt dat hij zich goed voelt als hij ervoor kiest iets positiefs te doen. 

 

8 Invloed van je gevoel 
De leerling begrijpt dat hoe hij zich voelt invloed heeft op wat hij denkt en doet.  
De leerling leert emoties benoemen. 
De leerling oefent met omschakelen van een negatieve cirkel naar een positieve 
cirkel. 

 

9 Ik kies positief 
De leerling ziet in dat het altijd mogelijk is om te kiezen voor een positieve manier 
om iets te doen. 

 

10 Herhaling thema 1 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 1 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 

 
 

Groep 2 | Thema 1 – Wie ben ik?  
 
1 Dit ben ik  

De leerling krijgt een (her)introductie van de filosofie van Leren & Leven; 
De leerling kijkt bewust naar uiterlijke verschillen tussen mensen. 

 

2 Zelfbeeld 
De leerling leert wat een 'zelfbeeld' is. 
De leerling leert dat zijn zelfbeeld niet alleen bepaald wordt door zijn uiterlijke 
kenmerken, maar ook door wat hij denkt en doet en door hoe hij zich voelt over 
zichzelf. 

 

3 Goed doen is goed voelen 
De leerling herhaalt wat een 'zelfbeeld' is. 
De leerling leert de betekenis van de woorden 'positief' en 'negatief'. 

 

4 Ik ben bijzonder 
De leerling leert dat iedereen bijzonder (uniek) is. 

 

5 Denken Doen en Voelen 
De leerling maakt kennis met de Denken-Doen-Voelen over jezelf cirkel. 
De leerling leert bewust stil te staan bij zijn gedachten. 

 

6 Mijn familie en ik  
De leerling leert dat familieleden in zijn naaste omgeving, zoals ouders/verzorgers, 
broers en zussen en opa's en oma's, een belangrijke rol spelen in hoe hij zichzelf ziet. 

 

7 Mijn vrienden en ik  
De leerling leert dat de manier waarop vrienden en klasgenoten hem benaderen een 
belangrijke rol speelt in hoe hij zichzelf ziet. 
De leerling leert dat de manier waarop hij met vrienden en klasgenoten omgaat van 
invloed is op het zelfbeeld van de ander. 
De leerling leert wat een compliment (geven) inhoudt. 

 

8 Hier word ik blij van! 
De leerling leert dat een positief zelfbeeld ervoor zorgt dat hij zich gelukkig voelt. 

 

9 Dat is goed voor mij  
De leerling leert dat een positief zelfbeeld ervoor zorgt dat hij goede, gezonde 
keuzes maakt voor zijn ontwikkeling. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Groep 3 | Thema 1 – Wie ben ik?  
 
1 Kijken naar jezelf  

De leerling maakt kennis met de filosofie van Leren & Leven: 'Wanneer je positief 
denkt en doet, voel je je goed over jezelf.' 
De leerling maakt kennis met het begrip 'zelfbeeld': hoe je over jezelf denkt en hoe 
je jezelf ziet. 
De leerling weet dat iedereen een zelfbeeld heeft. 
De leerling leert dat iedereen uniek is. 

 

2 Laat je zien  
De leerling ziet in dat iedereen uniek is. 
De leerling onderzoekt zijn zelfbeeld. 

 

3 Trots op mijzelf 
De leerling wordt zich bewust van zijn karaktereigenschappen, zijn talenten en zijn 
mogelijkheden. 
De leerling leert dat zijn naam deel uitmaakt van zijn identiteit. 
De leerling leert dat hij zijn zelfbeeld kan verbeteren door sterke punten te erkennen 
en te gebruiken. 

 

4 Geluk is in iedereen 
De leerling leert dat een positief zelfbeeld ervoor zorgt dat hij zich gelukkig voelt. 
De leerling begrijpt dat zijn gevoel over zichzelf invloed heeft op wat hij denkt en 
doet. 
De leerling beseft dat hij kan kiezen voor positief denken en doen, waardoor hij zich 
goed voelt over zichzelf. 

 

5 Voorwerpen vertellen over thuis 
De leerling leert dat ook anderen van invloed zijn op zijn zelfbeeld.   
De leerling leert dat wat hij doet ook van invloed is op het zelfbeeld van de ander. 
De leerling leert gevoelens te verwoorden. 
De leerling begrijpt dat hij zich goed voelt als hij ervoor kiest iets positiefs te doen. 

 

6 De relatie tussen Denken Doen en Voelen over jezelf 
De leerling herhaalt de betekenis van de Denken-Doen-Voelen over jezelf cirkel. 
De leerling leert dat positieve en negatieve acties je zelfbeeld beïnvloeden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Groep 4 | Thema 1 – Wie ben ik?  
 
1 Positief en negatief 

De leerling maakt kennis met de filosofie van Leren & Leven: 'Wanneer je positief 
denkt en doet, voelt je je goed over jezelf. Er is altijd een positieve manier om iets te 
doen.' 
De leerling weet de betekenis van de woorden 'positief' en 'negatief'. 

 

2 Leer jezelf beter kennen 
De leerling weet wat er met het begrip 'zelfbeeld' bedoeld wordt. 
De leerling onderzoekt zijn zelfbeeld. 

 

3 Ik ben mijn eigen beste vriend 
De leerling ziet in dat hij waardevol is en dat het belangrijk is om goede vrienden 
met zichzelf te zijn. 
De leerling leert dat hij zijn zelfbeeld (nog) positiever kan maken door sterke punten 
te erkennen en te gebruiken. 
De leerling ziet in dat een positief zelfbeeld een basisbehoefte is en onderhouden 
moet worden. 

 

4 Goed voor mij  
De leerling leert dat een positief zelfbeeld ervoor zorgt dat hij goede, gezonde 
keuzes maakt voor zijn lichamelijke ontwikkeling en geestelijke ontwikkeling. 

 

5 Mijn vrienden en ik  
De leerling leert dat de manier waarop vrienden en klasgenoten hem benaderen een 
belangrijke rol speelt in hoe hij zichzelf ziet. 
De leerling leert dat de manier waarop hij met vrienden en klasgenoten omgaat van 
invloed is op het zelfbeeld van de ander. 
De leerling ervaart dat hij een fijn gevoel over zichzelf krijgt als hij een ander een 
welgemeend compliment geeft. 
 

6 Denken Doen en Voelen  
De leerling leert wat de relatie is tussen denken, doen en voelen aan de hand van de 
Denken-Doen-Voelen over jezelf cirkel. 
De leerling ziet in dat positief denken en doen leiden tot een positief gevoel over 
zichzelf. 
De leerling ziet in dat negatief denken en doen leiden tot een negatief gevoel over 
zichzelf. 
 

 
 
 
 
 

 



 

Groep 3 | Thema 1 – Wie ben ik? (vervolg) 
 
7 Kiezen voor groen  

De leerling begrijpt dat hij zich goed voelt over zichzelf als hij positief denkt en doet. 
Het positieve gevoel zorgt voor nog meer positieve gedachten en acties. 
De leerling begrijpt dat hij zich niet goed voelt over zichzelf als hij negatief denkt en 
doet.  
De leerling ziet in dat hij kan kiezen tussen voor een positieve cirkel of een negatieve 
cirkel. 
 

8|9 Herhaling thema 1 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 1 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 
De leerling ziet in dat een gezond, positief zelfbeeld onderhouden moet worden 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 4 | Thema 1 – Wie ben ik? (vervolg) 
 
7 Van negatief naar positief 

De leerling ziet in dat het mogelijk is om vanuit een negatieve cirkel over te stappen 
naar een positieve cirkel. 
De leerling beseft dat hij kan kiezen voor positief denken en doen, waardoor hij zich 
goed voelt over zichzelf. 
 

8|9 Herhaling thema 1 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 1 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 
De leerling ontdekt dat een interview waardevolle informatie kan opleveren over 
zichzelf en over anderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Groep 5 | Thema 1 – Wie ben ik?  
 

1 Eigen regie in handen  
De leerling herhaalt de filosofie van Leren & Leven: 'Wanneer je positief denkt en 
doet, voel je je goed over jezelf. Er is altijd een positieve manier om iets te doen.' 
De leerling begrijpt het verschil tussen positieve en negatieve acties. 
De leerling ziet in dat hij de keus heeft om positief te doen. 
 

2 Positief beeld van mijzelf 
De leerling herhaalt het begrip 'zelfbeeld'. 
De leerling begrijpt dat positief/negatief denken en doen je zelfbeeld beïnvloeden. 
De leerling leert hoe je werkt aan een positief zelfbeeld. 
De leerling onderzoekt zijn zelfbeeld. 
 

3 Belangrijke mensen om je heen  
De leerling begrijpt dat mensen die dicht bij hem staan invloed hebben op de 
ontwikkeling van zijn zelfbeeld.  
De leerling ziet in dat de manier waarop hij met de mensen om zich heen omgaat 
van invloed is op het zelfbeeld van de ander. 
 

4 Wisselwerking tussen gezondheid en zelfbeeld 
De leerling begrijpt dat er een wisselwerking bestaat tussen zijn zelfbeeld en zijn 
gezondheid: 
De leerling leert dat een positief zelfbeeld ervoor zorgt dat hij goede, gezonde 
keuzes maakt voor zijn lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. 
De leerling leert dat een goede lichamelijke en geestelijke conditie vaak een positief 
zelfbeeld ondersteunt. 
 

5 De cirkel  
De leerling begrijpt wat de Denken-Doen-Voelen over jezelf cirkel voorstelt:   
positief denken leidt tot positief doen. Positieve acties leiden tot positieve gevoelens 
over jezelf en deze leiden weer tot positieve gedachten. 
De leerling ziet het verband tussen de Denken-Doen-Voelen over jezelf cirkel  
en het zelfbeeld. 
 

6 Herhalen en verdiepen van de cirkel  
De leerling kijkt nogmaals naar de relaties tussen 'denken', 'doen' en 'voelen' over 
jezelf. 
De leerling ervaart dat het mogelijk is om vanuit een negatieve cirkel over te stappen 
naar een positieve cirkel. 
De leerling beseft dat hij kan kiezen voor positief denken en doen, waardoor hij zich 
goed voelt over zichzelf. 
 

7|8 Herhaling thema 1 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 1 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 
 

Groep 6 | Thema 1 – Wie ben ik?  
 
1 Een positieve puzzel 

De leerling herhaalt de filosofie van Leren & Leven: 'Wanneer je positief denkt en 
doet, voel je je goed over jezelf. Er is altijd een positieve manier om iets te doen.' 
De leerling begrijpt het verschil tussen positieve en negatieve acties. 
De leerling bedenkt voorbeelden van eigen positieve acties. 
 

2 Positief doen = een positief zelfbeeld 
De leerling herhaalt het begrip 'zelfbeeld'. 
De leerling ziet in dat een positief zelfbeeld hebben een basisbehoefte is voor 
iedereen. 
De leerling begrijpt dat hij met positieve acties een positief zelfbeeld opbouwt. 
 

3 Ervaringen  
De leerling begrijpt dat de dingen die hij meemaakt invloed hebben op zijn zelfbeeld. 
De leerling brengt zijn eigen zelfbeeld in kaart. 
 

4 Belangrijke vrienden  
De leerling begrijpt dat zijn vrienden invloed hebben op de ontwikkeling van zijn 
zelfbeeld.  
De leerling ziet in dat de manier waarop hij met zijn vrienden omgaat van invloed is 
op het zelfbeeld van de ander. 
 

5 Geluk, succes en motivatie 
De leerling leert dat een positief zelfbeeld ervoor zorgt dat hij zich gelukkig en 
succesvol voelt. 
De leerling leert dat een positief zelfbeeld ervoor zorgt dat hij gemotiveerd blijft om 
de dingen te doen 
 

6 De Denken-Doen-Voelen over jezelf cirkel  
De leerling begrijpt wat de ‘Denken-Doen-Voelen over jezelf’ cirkel voorstelt:   
positief denken leidt tot positief doen. Positieve acties leiden tot positieve gevoelens 
over jezelf en deze leiden weer tot positieve gedachten. 
De leerling bedenkt voorbeelden van positief en negatief draaiende cirkels. 
 

7 Kiezen voor de positieve cirkel  
De leerling beseft dat hij kan kiezen voor positief denken en doen, waardoor hij zich 
goed voelt over zichzelf. 
De leerling ervaart dat het mogelijk is om vanuit een negatieve cirkel over te stappen 
naar een positieve cirkel. 
 

8|9 Herhaling thema 1 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 1 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 
 

 
 



 

Groep 7 | Thema 1 – Wie ben ik?  
 

1 Introductie 
De leerling krijgt een (her)introductie van de filosofie van Leren & Leven. 
De leerling weet wat de ICU-box is en hoe hij deze kan gebruiken om positieve acties 
van klasgenoten te bekrachtigen. 
De leerling denkt na over de vraag ‘Wie ben ik?’ 
 

2 Iedereen heeft vaardigheden en talenten 
De leerling leert dat een ontwikkeld talent, een hobby of sterk punt helpt om het 
zelfvertrouwen te versterken. 
 

3 Denken Doen Voelen  
De leerling begrijpt de Denken-Doen-Voelen cirkel: positieve gedachten leiden tot 
positieve acties.  
Deze leiden tot positieve gevoelens over jezelf en deze leiden weer tot positieve 
gedachten. 
 

4 De weg naar succes 
De leerling leert dat het een positieve actie is om na te denken over de stappen die 
je nodig hebt om je doelen te halen. 
De leerling denkt na over het gevoel over zichzelf als hij zijn doel gehaald heeft. 
 

5 Rode cirkels & groene cirkels 
De leerling ervaart de werking van de Denken-Doen-Voelen over jezelf cirkel. 
De leerling begrijpt het verschil tussen een eerste emotie en negatief denken.   
De leerling begrijpt dat hij invloed kan uitoefenen op hoe hij zich voelt over zichzelf.   
 

6 Invloed op gevoelens van een ander 
De leerling begrijpt dat hij invloed heeft op hoe een ander zich voelt over zichzelf.  
 

7 8 Herhaling thema 1 
De leerling herhaalt de lesstof uit thema 1 en laat zien dat hij de belangrijkste lesstof 
begrijpt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 8 | Thema 1 – Wie ben ik?  
 
1 Introductie 

De leerling krijgt een (her)introductie van de filosofie van Leren & Leven. 
De leerling weet wat de ICU (I see you)-box is en hoe hij deze kan gebruiken om 
positieve acties van klasgenoten te bekrachtigen. 
De leerling leert wat zelfbeeld is en dat positieve acties bijdragen aan een positief 
zelfbeeld. 
 

2 Hoe zie ik mijzelf 
De leerling begrijpt dat je je zelfbeeld kunt veranderen en verbeteren. 
De leerling krijgt meer zelfkennis door na te denken over zijn zelfbeeld. 
 

3 Wat vind ik van mijzelf en wat vinden anderen van mij  
De leerling begrijpt dat als je eerlijk naar jezelf kijkt, dit helpt bij het ontwikkelen van 
een reëel zelfbeeld. 
De leerling denkt na over hoe hij zichzelf waardeert. 
De leerling beseft dat het beeld dat hij over zichzelf heeft kan verschillen met het 
beeld dat een ander van hem heeft. 
 

4 Invloed van ervaringen op je zelfbeeld 
De leerling begrijpt dat veel dingen die hij meemaakt, invloed hebben op zijn 
zelfbeeld. 
 

5 Belangrijke mensen om je heen  
De leerling bekijkt welke positieve invloed de belangrijke mensen om hem heen 
hebben (gehad) op de ontwikkeling van zijn zelfbeeld. 
 

6 Positieve invloed van vrienden  
De leerling bekijkt welke positieve invloed vrienden hebben (gehad) op de 
ontwikkeling van zijn zelfbeeld.  
 

7 Een goed advies voor iemand die pest 
De leerling begrijpt dat kinderen die pesten een negatief zelfbeeld hebben. 
De leerling begrijpt dat pestgedrag voortkomt uit een negatieve Denken-Doen-
Voelen over jezelf cirkel. 
De leerlingen bedenken plannen om kinderen die pesten de stap te helpen maken 
naar de positieve Denken-Doen-Voelen over jezelf cirkel. 
 

8 9  Herhaling thema 1 
De leerling herhaalt de lesstof uit thema 1 en laat zien dat hij de belangrijkste lesstof 
begrijpt. 

 
 
 
 
 



 

Groep 1 | Thema 2 – Gezond denken, gezond zijn 
 
1 Gezond voor je lichaam, gezond voor je geest 

De leerling maakt kennis met thema 2, waarin positieve acties voor een gezond 
lichaam en een gezonde geest centraal staan. 
 

2 Eet smakelijk! 
De leerling leert dat gezond eten en drinken positieve acties zijn voor een gezond 
lichaam. 
 

3 Beweeg je fit 
De leerling leert dat voldoende bewegen een positieve actie is voor een gezond 
lichaam. 
De leerling leert dat het verstandig is om bewegen en rusten af te wisselen. 
De leerlingen ervaren dat samen bewegen plezier met zich meebrengt. 
 

4 Over je tanden en je tong 
De leerling leert dat het goed verzorgen van je mond en het poetsen van je tanden 
positieve acties zijn voor een gezond lichaam. 
 

5 Medicijnen zijn geen snoepjes 
De leerling ziet het belang in van een juist gebruik van medicijnen. Dit is een 
positieve actie voor een gezond lichaam. 
 

6 Vraag maar raak 
De leerling leert dat nieuwsgierig zijn naar nieuwe kennis en informatie een 
positieve actie voor een gezonde geest is. 
 

7 Nieuwe dingen leren  
De leerling leert dat iets nieuws leren een positieve actie voor een gezonde geest is. 
 

8 Op school 
De leerling beseft dat hij op school veel nieuwe dingen kan leren op motorisch, 
cognitief, sociaal en emotioneel gebied. 
De leerling leert dat de wijze waarop het werkt op school in andere culturen anders 
kan zijn dan in Nederland. 
 

9 Beslissingen nemen 
De leerling leert het begrip ‘een beslissing nemen’ kennen. 
De leerling leert dat het maken van de juiste beslissingen een positieve actie is voor 
een gezonde geest. 
 

10|11Herhaling van thema 2 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 2 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 

 
 
 

Groep 2 | Thema 2 – Gezond denken, gezond zijn 
 
1 Een gezond lichaam, een gezonde geest 

De leerling leert dat hij positieve acties kan doen voor een gezond lichaam en een 
gezonde geest.  
De leerling maakt kennis met de positieve acties voor een gezond lichaam en 
gezonde geest. 
 

2 Een schone zaak 
De leerling leert dat persoonlijke hygiëne een positieve actie is voor een gezond 
lichaam. 
 

3 Slaap lekker 
De leerling leert dat zorgen voor voldoende rust en slaap positieve acties zijn voor 
een gezond lichaam. 
 

4 Kijk uit! 
De leerling leert dat hij dingen die schadelijk zijn voor zijn lichaam moet vermijden of 
er voorzichtig mee om moet gaan. Dit is een positieve actie voor een gezond 
lichaam. 
 

5 Hoesten en proesten 
De leerling leert dat hij bepaalde ziektes, bijvoorbeeld virussen, kan voorkomen. Dit 
is een positieve actie voor een gezond lichaam. 
De leerling leert dat hij kan voorkomen dat hij anderen besmet met bijvoorbeeld een 
verkoudheidsvirus. 
 

6 Creatief denken en doen  
De leerling leert dat creatief denken een positieve actie voor een gezonde geest is. 
 

7 Vindingrijke uitvinders! 
De leerling leert dat vindingrijk zijn een positieve actie is voor een gezonde geest. 
 

8 Opgelost 
De leerling leert dat het oplossen van problemen een positieve actie is voor een 
gezonde geest. 
De leerling wordt uitgedaagd creatief te denken en oplossingen aan te dragen voor 
problemen. 
 

9 Herinner je je dat  
De leerling leert dat het gebruiken van zijn geheugen een positieve actie is voor een 
gezonde geest. 
 

10|11Herhaling van thema 2 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 2 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 

 
 
 



 

Groep 3 | Thema 2 – Gezond denken, gezond zijn 
 
1 Ik zit lekker in mijn vel 

De leerling maakt kennis met thema 2, waarin positieve acties voor een gezond 
lichaam en een gezonde geest centraal staan. 
 

2 Schijf van vijf 
De leerling leert dat gezond eten en drinken positieve acties zijn voor een gezond 
lichaam. 
 

3 Actief bezig zijn 
De leerling leert dat voldoende bewegen een positieve actie is voor een gezond 
lichaam. 
De leerling leert en ervaart dat bewegen een positief gevoel over jezelf geeft. 
 

4 Smile 
De leerling leert dat het goed verzorgen van je mond en het poetsen van je tanden 
positieve acties zijn voor een gezond lichaam. 
 

5 Een pilletje en een zalfje 
De leerling ziet het belang in van een juist gebruik van medicijnen. Dit is een 
positieve actie voor een gezond lichaam. 
 

6 Dat wil ik weten  
De leerling leert dat nieuwsgierig zijn naar nieuwe kennis en informatie een 
positieve actie voor een gezonde geest is. 
 

7 Iets nieuws leren of doen 
De leerling leert dat iets nieuws leren een positieve actie voor een gezonde geest is. 
 

8|9 Herhaling van thema 2 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 2 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 4 | Thema 2 – Gezond denken, gezond zijn 
 
1 Een gezonde geest in een gezond lichaam  

De leerling maakt kennis met thema 2, waarin positieve acties voor een gezond 
lichaam en een gezonde geest centraal staan. 
 

2 Schoon en fris 
De leerling leert dat persoonlijke hygiëne een positieve actie is voor een gezond 
lichaam. 
 

3 Ontspan! 
De leerling leert dat zorgen voor voldoende rust en slaap positieve acties zijn voor 
lichaam en geest. 
 

4 Liever niet ziek 
De leerling leert dat hij de kans op bepaalde ziektes kan voorkomen. Dit is een 
positieve actie voor een gezond lichaam. 

 De leerling leert hoe hij kan voorkomen dat hij anderen besmet. 
 

5 Let op gevaar! 
De leerling leert dat hij dingen die schadelijk zijn voor zijn lichaam moet vermijden of 
er voorzichtig mee om moet gaan. Dit is een positieve actie voor een gezond 
lichaam. 
 

6 Creatief denken 
De leerling leert dat creatief zijn een positieve actie voor een gezonde geest is. 
 

7 Los het op! 
De leerling leert dat hij bij het oplossen van problemen de Denken-Doen-Voelen 
cirkel kan gebruiken om keuzen te maken die bijdragen aan een goed gevoel over 
jezelf.  
 

8 Gebruik je geheugen 
De leerling leert dat het gebruiken van zijn geheugen een positieve actie is voor een 
gezonde geest. 
 

9|10 Herhaling van thema 2 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 2 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Groep 5 | Thema 2 – Gezond denken, gezond zijn 
 

1 Lekker in je vel 
De leerling maakt kennis met thema 2, waarin positieve acties voor een gezond 
lichaam en een gezonde geest centraal staan. 
 

2 Gezond en gevarieerd eten en drinken 
De leerling leert hoe hij gezond en gevarieerd kan eten en drinken. 
De leerling leert dat hij zich goed voelt over zichzelf door gezond en gevarieerd te 
eten en te drinken. 
 

3 Sportief 
De leerling leert dat voldoende bewegen een positieve actie is voor een gezond 
lichaam. 
De leerling ervaart hoe hij lekker kan bewegen. 
 

4 Een verzorgd gebit 
De leerling leert dat het goed verzorgen van zijn gebit een positieve actie is voor een 
gezond lichaam. 
De leerling leert op welke manieren hij zijn gebit goed kan verzorgen. 
 

5 Wijs met medicijnen 
De leerling ziet het belang in van een veilig gebruik van medicijnen. Dit is een 
positieve actie voor een gezond lichaam. 
De leerling leert welke informatie een bijsluiter bevat. 
 

6 Speuren naar antwoorden 
De leerling leert dat nieuwsgierig zijn naar nieuwe kennis en informatie een 
positieve actie voor een gezonde geest is. 
De leerling ervaart op welke (vindingrijke) manieren hij aan nieuwe informatie kan 
komen. 
 

7 Wist je dat? 
De leerling leert dat iets nieuws leren een positieve actie voor een gezonde geest is. 
De leerling beseft dat hij op school veel nieuwe dingen kan leren. 
De leerling ervaart dat het leuk is om nieuwe dingen van elkaar te leren 
De leerling ziet in dat het leren van nieuwe dingen een positief effect heeft op zijn 
zelfbeeld.  
 

8|9 Herhaling van thema 2 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 2 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 
 
 
 

 
 

Groep 6 | Thema 2 – Gezond denken, gezond zijn 
 
1 Gezond leven 

De leerling maakt kennis met thema 2, waarin positieve acties voor een gezond 
lichaam en een gezonde geest centraal staan. 
 

2 Persoonlijke hygiëne 
De leerling leert hoe hij kan zorgen voor zijn lichaam. 
De leerling leert dat hij zich goed voelt over zichzelf als hij zijn lichaam goed 
verzorgt. 
 

3 Slapen is gezond 
De leerling leert dat genoeg slapen en voldoende rusten positieve acties zijn voor 
een gezond lichaam. 
De leerling leert hoe hij kan zorgen voor voldoende slaap/rust. 
De leerling leert dat hij zich goed voelt over zichzelf als hij zijn lichaam voldoende 
slaap en rust geeft. 
 

4 Kans op ziektes verkleinen 
De leerling leert dat hij de kans dat hij bepaalde ziektes krijgt kan verkleinen. Dit is 
een positieve actie voor een gezond lichaam. 
De leerling leert hoe hij kan voorkomen dat hij anderen besmet. 
 

5 Schadelijke stoffen of voorwerpen 
De leerling leert dat hij dingen die schadelijk of gevaarlijk zijn voor zijn lichaam moet 
vermijden of er voorzichtig mee om moet gaan.  
 

6 Creatief brein 
De leerling leert dat creatief denken een positieve actie voor een gezonde geest is.  
De leerling leert en ervaart welke positieve acties hij inzet bij opdrachten die het 
creatief denken stimuleren. 
 

7 Weet jij een oplossing 
De leerling leert dat het oplossen van problemen een positieve actie is voor een 
gezonde geest. 
De leerling leert hoe hij problemen stap voor stap aan kan pakken. 
 

8 Hoe werkt je geheugen 
De leerling leert dat het gebruiken en trainen van zijn geheugen positieve acties zijn 
voor een gezonde geest. 
De leerling leert hoe zijn geheugen werkt. 
 

9|10 Herhaling van thema 2 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 2 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 

 
 
 



 

Groep 7 | Thema 2 – Gezond denken, gezond zijn 
 
1 Gezonde leefstijl 

De leerling leert dat een gezonde leefstijl inhoudt dat je: 
1. Goed zorgt voor je lichaam. 
2. Goed zorgt voor je geest. 
3. Goed zorgt voor je omgeving.  
De leerling begrijpt dat deze elementen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 
Alle drie hebben ze een leven lang aandacht nodig. 
De leerling begrijpt dat een gezonde leefstijl bijdraagt aan de ontwikkeling van een 
positief zelfbeeld. 
 

2 Lichaamsverzorging 
De leerling leert hoe hij kan zorgen voor zijn lichaam. 
De leerling leert dat hij positieve acties kan ondernemen om te voorkomen dat hij 
ziek wordt of anderen aansteekt. 
De leerling leert dat goed zorgen voor je lichaam bijdraagt aan het je goed voelen 
over jezelf.   
 

3 Slaap lekker 
De leerling begrijpt dat een goede nachtrust belangrijk is om zich fit te voelen en zich 
goed te voelen over zichzelf. 
De leerling denkt na over zijn slaaphygiëne en ervaart een aantal 
ontspanningsoefeningen die kunnen helpen bij goed slapen. 
 

4 Zorgen voor mijn omgeving 
De leerling leert dat het belangrijk is om zorg te dragen voor zijn omgeving. Een 
gezonde omgeving draagt bij aan fysiek en sociaal-emotioneel welbevinden. 
 

5 Leren is gezond voor nu en later 
De leerling leert dat het gezond is voor zijn hersenen om steeds nieuwe dingen te 
leren en te ontdekken. 
De leerlingen begrijpt dat dit leren en ontdekken bijdraagt aan een positief zelfbeeld 
en zelfvertrouwen. 
De leerling begrijpt dat leren nut heeft voor later. 
 

6 Leren is leuk 
De leerling begrijpt en ervaart hoe leren een goed gevoel over jezelf geeft. 
 

7 Leren van en aan elkaar 
De leerling begrijpt hoe leren een goed gevoel geeft over jezelf. 
De leerling ontdekt dat het leuk is om dingen van en aan elkaar te leren. 
 

8|9 Herhaling van thema 2 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 2 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 
 
 

Groep 8 | Thema 2 – Gezond denken, gezond zijn 
 
1 Gezond gedrag 

De leerling leert dat gezond gedrag gaat over positieve acties voor alles wat je bent, 
zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal en emotioneel  
 

2 Schijf van Vijf belangrijk voor je lijf 
De leerling leert dat hij zich goed voelt over zichzelf door gezond en gevarieerd te 
eten. 
De leerling leert dat hij zich goed voelt over zichzelf door het vermijden van het eten 
van ongezonde producten, zoals producten waarin veel suiker zit. 
 

3 Bewegingstussendoortjes 
De leerling begrijpt dat voldoende lichaamsbeweging belangrijk is voor de 
gezondheid en om je goed te voelen over jezelf. 
 

4 Je hebt lef als je jezelf durft te zijn 
De leerling begrijpt wat wordt verstaan onder ‘groepsdruk’. 
De leerling ziet in dat groepsdruk kan leiden tot ongezond gedrag.  
De leerling wordt weerbaarder tegen (negatieve) groepsdruk. 
De leerling ziet in dat je lef hebt en een goed gevoel over jezelf hebt als je jezelf 
durft te zijn. 
 

5 Leren is gezond  
De leerling ziet in dat het leren van nieuwe dingen een positief effect heeft op het 
zelfbeeld. 
 

6 Hersengymnastiek 
De leerling leert dat het gebruiken en trainen van je geheugen een belangrijke 
positieve actie is die je een goed gevoel geeft over jezelf. 
 

7 Problemen oplossen  
De leerling maakt kennis met technieken om beslissingen te nemen en problemen 
op te lossen en begrijpt dat dit positieve acties zijn waardoor hij zich goed voelt over 
zichzelf. 
 

8|9 Herhaling van thema 2 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 2 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Groep 1 | Thema 3 – Hoe zorg ik voor mijzelf? 
 
1 Ik ben de baas over mijzelf 

De leerling maakt kennis met thema 3, waarin vijf hulpbronnen centraal staan 
waarover de leerling beschikt om goed voor zichzelf te leren zorgen. 
 

2 Positief kiezen 
De leerling leert dat hij altijd een keus heeft tussen positieve en negatieve acties. 
 

3 Energiebalans 
De leerling leert wat energie is. 
De leerling leert hoe hij goed kan omgaan met zijn energie. 
 

4 Omgaan met bezittingen 
De leerling is zich ervan bewust hoe hij omgaat met zijn eigen bezittingen. 
De leerling leert hoe hij goed kan omgaan met gemeenschappelijke bezittingen. 
 

5 Invloed op denken en doen 
De leerling leert hoe hij invloed heeft op wat hij denkt.  
De leerling leert hoe hij invloed heeft op wat hij doet. 
De leerling leert dat hij negatieve gedachten kan omzetten in positieve gedachten. 
 

6 Ik hou van … 
De leerling ziet in dat het fijn is om liefde te ontvangen en om liefde te geven. 
Hierdoor krijgt hij een goed gevoel over zichzelf. 
 

7 Een verdrietig gevoel 
De leerling leert verdrietige gevoelens te herkennen en onder woorden te brengen. 
De leerling leert positieve manieren kennen om met zijn verdriet om te gaan. 
De leerling leert hoe hij iemand die verdrietig is kan helpen. 
 

8 Jaloers zijn is niet fijn 
De leerling leert wat jaloezie is. 
De leerling leert op een positieve manier omgaan met gevoelens van jaloezie. 
 

9 Ik ben niet bang 
De leerling leert positieve manieren om met gevoelens van angst om te gaan. 
De leerling ervaart dat dapper zijn een goed gevoel geeft over jezelf. 
 

10 Eenzaam en alleen 
De leerling leert dat hij zich goed voelt over zichzelf als hij op een positieve manier 
omgaat met gevoelens van eenzaamheid. 
De leerling begrijpt het verschil tussen 'zich eenzaam voelen' en 'alleen zijn'. 
 

10|11Herhaling van thema 3 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 2 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 
 

 

Groep 2 | Thema 3 – Hoe zorg ik voor mijzelf? 
 
1 Voor jezelf zorgen 

De leerling maakt kennis met thema 3, waarin zes hulpbronnen centraal staan 
waarover de leerling beschikt om goed voor zichzelf te leren zorgen. 
 

2 Een echte doorzetter 
De leerling ervaart dat het hebben van zelfdiscipline een positieve actie is. 
 

3 De tijd tikt 
De leerling oefent zijn tijdsbesef. 
 

4 Waarde van sparen 
De leerling leert de waarde van enkele munten en briefjes kennen. 
De leerling ziet in dat het belangrijk is om geld te sparen. 
 

5 Wat een talenten 
De leerling leert zijn eigen talenten en talenten van anderen herkennen. 
De leerling begrijpt dat het een goed gevoel geeft als hij goed omgaat met zijn 
talenten. 
 

6 Positief denken en doen 
De leerling leert dat hij negatieve gedachten kan omzetten in positieve gedachten. 
De leerling leert dat als je iets positiefs/goeds/leuks hoort over jezelf of voor een 
ander je een goed gevoel krijgt over jezelf.  
 

7 Ik tel tot tien 
De leerling leert gevoelens van boosheid bij zichzelf herkennen;  
De leerling leert hoe hij kan omgaan met gevoelens van boosheid. 
 

8 Ik maak mij zorgen 
De leerling leert gevoelens van bezorgdheid herkennen. 
De leerling leert omgaan met gevoelens van bezorgdheid 
 

9 Wij zijn zo trots  
De leerling leert gevoelens van trots herkennen. 
De leerling leert omgaan met positieve gevoelens van trots. 
 

10 Ik geef niet op 
De leerling leert gevoelens van teleurstelling te herkennen. 
De leerling leert hoe hij op een positieve manier kan omgaan met teleurstelling. 
 

11 Ik ben dankbaar voor 
De leerling leert zijn dankbaarheid te tonen. 
 

12|13Herhaling van thema 3 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 2 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 

 
 



 

Groep 3 | Thema 3 – Hoe zorg ik voor mijzelf? 
 
1 Positief kiezen 

De leerling maakt kennis met thema 3, waarin de hulpbronnen waarover je beschikt 
centraal staan om goed voor jezelf te zorgen.  
De leerling leert dat hij altijd een keus heeft tussen positieve en negatieve acties. 
 

2 Ken je talent 
De leerling leert hoe hij zijn talenten kan herkennen. 
De leerling leert hoe hij goed kan omgaan met zijn talenten. 
De leerling leert hoe hij zijn talenten verder kan ontwikkelen. 
 

3 Energiek 
De leerling leert hoe hij goed kan omgaan met zijn energie. 
 

4 Van mij, van ons 
De leerling leert hoe hij goed kan omgaan met zijn persoonlijke en 
gemeenschappelijke bezittingen. 
 

5 Denken en doen 
De leerling leert hoe hij invloed heeft op wat hij denkt en doet.  
De leerling begrijpt de relatie tussen denken en doen. 
 

6 Herkennen van gevoelens 
De leerling weet wat gevoelens zijn en weet dat iedereen gevoelens heeft. 
De leerling kan verschillende gevoelens opnoemen en beschrijven. 
 

7 Ik voel liefde voor … 
De leerling herkent gevoelens van liefde. 
De leerling weet hoe hij zijn liefde kan tonen. 
De leerling ziet in dat het fijn is om liefde te ontvangen en om liefde te geven. 
Hierdoor krijgt hij een goed gevoel over zichzelf. 
 

8 Beetje jaloers 
De leerling herkent gevoelens van jaloezie. 
De leerling leert op een positieve manier omgaan met gevoelens van jaloezie. 
 

9 Bang gevoel 
De leerling deelt eigen ervaringen met gevoelens van angst. 
De leerling leert positieve manieren om met gevoelens van angst om te gaan. 
 

10 Omgaan met gevoelens van eenzaamheid 
De leerling leert dat hij een goed gevoel krijgt over zichzelf als hij op een positieve 
manier omgaat met gevoelens van eenzaamheid. 
De leerling begrijpt het verschil tussen 'zich eenzaam voelen' en 'alleen zijn'. 

 

10|11Herhaling van thema 3 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 2 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 

Groep 4 | Thema 3 – Hoe zorg ik voor mijzelf? 
 
1 Verstandig kiezen is nog niet altijd gemakkelijk 

De leerling maakt kennis met thema 3, waarin de hulpbronnen centraal staan 
waarover hij de beschikking heeft om goed voor zichzelf te kunnen zorgen.  
De leerling leert dat hij altijd een keus heeft tussen positieve en negatieve acties. 
De leerling begrijpt wat wilskracht is.  
 

2 Tijd en prioriteit 
De leerling leert hoe hij goed kan omgaan met tijd. 
De leerling kan manieren opnoemen hoe hij goed kan omgaan met tijd: plannen, het 
belangrijkste eerst doen, de dingen die je moet doen eerst doen. 
 

3 Goed omgaan met geld 
De leerling leert drie manieren om goed om te gaan met geld: geld verdienen, geld 
sparen en geld op een doordachte manier uitgeven. 
 

4 Wat je denkt en wat je doet 
De leerling ervaart dat er veel verschillende gedachten mogelijk zijn over eenzelfde 
situatie. 
De leerling ervaart dat als hij negatief denkt dat hij dan meestal ook iets negatiefs 
doet. 
De leerling ervaart dat als hij positief denkt dat hij dan meestal ook iets positiefs 
doet. 
De leerling leert hoe hij invloed heeft op wat hij denkt en wat hij doet. 
 

5 Voelen met alle zintuigen 
De leerling weet wat gevoelens zijn en weet dat iedereen gevoelens heeft. 
De leerling kan zich inleven in verschillende gevoelens. 
De leerling wordt zich ervan bewust dat hij kan laten zien hoe hij zich voelt door zijn 
gezichtsuitdrukking, lichaamshouding en stem aan te passen.  
De leerling leert dat hij aan de gezichtsuitdrukking, lichaamshouding en stem van 
een ander kan zien en horen welk gevoel de ander heeft. 
 

6 Kijken met een boze bril 
De leerling leert hoe hij op een positieve manier kan omgaan met gevoelens van 
boosheid. 
 

7 Omgaan met gevoelens van bezorgdheid 
De leerling leert hoe hij op een positieve manier kan omgaan met gevoelens van 
bezorgdheid. 
 

8 Ik ben trots op 
De leerling leert op een positieve manier omgaan met gevoelens van trots. 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groep 4 | Thema 3 – Hoe zorg ik voor mijzelf? (vervolg) 
 
9 Dankbaar 

De leerling wordt zich bewust van zijn gevoelens van dankbaarheid. 
 

10 Kop op! 
De leerling leert hoe hij op een positieve manier kan omgaan met gevoelens van 
teleurstelling. 
 

11|12Herhaling van thema 2 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 2 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 
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Groep 5 | Thema 3 – Hoe zorg ik voor mijzelf? 

 
1 De baas over… 

De leerling maakt kennis met thema 3, waarin hulpbronnen centraal staan waarover 
hij de beschikking heeft om goed voor zichzelf te zorgen.  
De leerling begrijpt dat hij (voor een groot deel) verantwoordelijk is voor zijn eigen 
ontwikkeling. 
 

2 Positieve keuzes leveren een goed gevoel over jezelf op 
De leerling leert dat hij altijd een keus heeft tussen positief of negatief denken en 
doen. 
De leerling begrijpt dat positieve keuzes leiden tot een goed gevoel over zichzelf. 
 

3 Verstandig omgaan met je energie 
De leerling leert hoe hij op een verstandige manier met zijn energie kan omgaan, 
zodat hij voldoende energie heeft om alles te kunnen doen wat hij wil. 
De leerling begrijpt dat hij een goed gevoel krijgt over zichzelf als hij op een 
verstandige manier omgaat met zijn energie. 
 

4 Omgaan met waardevolle bezittingen 
De leerling leert hoe hij goed kan omgaan met zijn persoonlijke en met 
gemeenschappelijke bezittingen. 
De leerling leert dat hij zich goed voelt over zichzelf als hij zorgvuldig omgaat met 
zijn bezittingen. 
 

5 De baas over wat je denkt, doet en hoe je je voelt 
De leerling leert hoe hij invloed heeft op wat hij denkt, doet en voelt. 
 

6 Liefde is… 
De leerling begrijpt dat er verschillende soorten gevoelens van liefde zijn. 
De leerling ziet in dat het fijn is om liefde te ontvangen en om liefde te geven. 
Hierdoor krijgt hij een goed gevoel over zichzelf. 
 

7 Jaloezie Ech(t) nie(t) 
De leerling herkent gevoelens van jaloezie. 
De leerling leert op een positieve manier omgaan met gevoelens van jaloezie. 
 
 

8 Overwin je angst 
De leerling leert dat iedereen bang is voor andere dingen. 
De leerling leert dat angst een hele gezonde emotie is maar ook onterecht kan zijn. 
De leerling leert hoe hij op een positieve manier om kan gaan met gevoelens van 
ongezonde angst. 
 

 
 
 

 
Groep 6 | Thema 3 – Hoe zorg ik voor mijzelf? 
 
1 Compleet in balans 

De leerling maakt kennis met thema 3, waarin hulpbronnen centraal staan waarover 
hij de beschikking heeft om goed voor zichzelf te leren zorgen.  
De leerling leert dat zijn lichamelijke, geestelijke, sociale en emotionele ontwikkeling 
in balans moeten zijn om zich lekker in zijn vel te voelen. 
 

2 Zelfdiscipline 
De leerling ziet in dat een positieve manier van omgaan met de hulpbronnen 
zelfdiscipline vereist. 
De leerling begrijpt dat het hebben van zelfdiscipline een positieve actie is. 
 

3 Goed omgaan met je tijd 
De leerling ziet in dat het belangrijk is goed met zijn tijd om te gaan. 
De leerling leert vijf positieve acties kennen om goed om te gaan met zijn tijd: 
plannen, doelen stellen, prioriteiten stellen (het belangrijkste eerst doen), geen 
dingen uitstellen en vervelende dingen eerst doen (leuke dingen later). 
 

4 Goed omgaan met je geld 
De leerling ziet in dat het belangrijk is goed met zijn (digitale-) geld om te gaan. 
De leerling leert vijf positieve acties kennen om goed om te gaan met zijn geld: 
bewust zijn van hoeveel geld je hebt en waarvoor je het geld nodig hebt, je geld 
veilig bewaren, een balans vinden tussen wat je wilt hebben en wat je nodig hebt 
(verstandig uitgeven), geld verdienen en geld sparen. 
 

5 Oog voor talent 
De leerling leert dat iedereen verschillende talenten bezit.  
De leerling ziet in dat het belangrijk zijn talenten te herkennen en te ontwikkelen, 
waardoor hij zich goed voelt over zichzelf. 
 

6 Samenhang gedachten, acties en gevoelens 
De leerling ervaart de samenhang tussen denken, doen en voelen over jezelf. 
De leerling leert hoe hij invloed heeft op wat hij denkt, doet en voelt. 
 

7 Omgaan met boosheid 
De leerling leert hoe boosheid ontstaat. 
De leerling bedenkt tips over hoe hij op een positieve manier kan omgaan met 
gevoelens van boosheid.  
De leerling begrijpt dat hij zich goed voelt over zichzelf als hij op een goede manier 
omgaat met zijn boosheid. 
 

8 Omgaan met bezorgdheid 
De leerling bedenkt tips over hoe hij op een positieve manier kan omgaan met 
gevoelens van bezorgdheid  
De leerling begrijpt dat hij zich goed voelt over zichzelf als hij op een positieve 
manier omgaat met gevoelens van bezorgdheid. 



 

 
Groep 5 | Thema 3 – Hoe zorg ik voor mijzelf? (vervolg) 
 
9 Strijd tegen eenzaamheid 

De leerling herkent verschillende situaties waarin een gevoel van eenzaamheid kan 
ontstaan. 
De leerling leert hoe hij op een positieve manier om kan gaan met gevoelens van 
eenzaamheid. 

 

10 Teleurstelling en verdriet 
De leerling bedenkt manieren om goed om te gaan met gevoelens van teleurstelling 
of verdriet. 
 

11|12Herhaling van thema 2 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 2 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groep 6 | Thema 3 – Hoe zorg ik voor mijzelf? (vervolg) 
 
9 Trots zijn 

De leerling begrijpt dat hij zich goed voelt over zichzelf als hij op een positieve 
manier omgaat met gevoelens van trots. 
 

10 Omgaan met dankbaarheid 
De leerling weet dat hij personen dankbaar kan zijn en dat hij dankbaarheid kan 
voelen over bepaalde situaties/dingen. 
De leerling begrijpt dat gevoelens van dankbaarheid zorgen voor een goed gevoel 
over zichzelf. 
 

11|12Herhaling van thema 2 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 2 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Groep 7 | Thema 3 – Hoe zorg ik voor mijzelf? 
 
1 Acht hulpbronnen 

De leerling leert de acht hulpbronnen kennen, waarmee hij goed voor zichzelf kan 
zorgen. 
De leerling ziet in dat op een positieve manier omgaan met zijn hulpbronnen 
zelfdiscipline kan vragen. 
 

2 Tijd voor talent 
De leerling ontdekt talenten van zichzelf en van andere leerlingen. 
De leerling begrijpt dat het een goed gevoel geeft als hij zijn talenten verder 
ontwikkelt. 
De leerling leert dat er talenten op verschillende gebieden zijn. 
 

3 Van mij, voor ons 
De leerling leert dat je je goed voelt over jezelf als je zorgvuldig omgaat met 
bezittingen. 
De leerling begrijpt dat materiële rijkdom geen garantie is voor geluk. 
 

4 Herkennen van emoties 
De leerling leert dat er veel verschillende emoties zijn. 
De leerling wordt zich bewust van zijn eigen emoties. 
De leerling leert dat iedereen op zijn eigen manier omgaat met zijn emoties. 
 

5 Love rules! 
De leerling ziet in dat het belangrijk is om liefde te ontvangen en om liefde te geven. 
De leerling begrijpt dat het onmogelijk is om iedereen aardig te vinden en door 
iedereen aardig gevonden te worden. 
 

6 Boos van binnen, boos van buiten  
De leerling leert positieve manieren kennen om met boosheid om te gaan. 
De leerling begrijpt dat hij zich goed voelt over zichzelf als hij op een verstandige 
manier omgaat met zijn boosheid. 
 

7 Jaloezie 
De leerling leert gevoelens van jaloezie herkennen bij zichzelf. 
De leerling leert op een positieve manier omgaan met gevoelens van jaloezie. 
 

8 Kleurrijke dankbaarheid 
De leerling begrijpt dat dankbaarheid zorgt voor een goed gevoel over zichzelf. 
De leerling ziet in dat je dankbaarheid laten zien ook voor anderen belangrijk is. 
 

9 Frustratie of uitdaging 
De leerling leert dat frustraties verminderen of verdwijnen als hij er op een positieve 
manier mee omgaat waardoor hij zich goed voelt over zichzelf 
 

10|11Herhaling van thema 2 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 2 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 

Groep 8 | Thema 3 – Hoe zorg ik voor mijzelf? 
 
1 Bij de tijd 

De leerling herhaalt de acht hulpbronnen die hij heeft om goed voor zichzelf te leren 
zorgen. 
De leerling ziet in dat het belangrijk is goed met zijn tijd om te gaan. 
De leerling oefent met prioriteiten stellen. 
 

2 Energie voor tien 
De leerling leert hoe hij zijn energie op een positieve manier kan gebruiken, 
waardoor hij zich goed voelt over zichzelf. 
 

3 Bekend met talent 
De leerling herhaalt dat er talenten op verschillende gebieden zijn.  
De leerling begrijpt dat het een goed gevoel geeft als hij zijn talenten verder 
ontwikkelt.  
De leerling deelt kennis over talenten van zichzelf. 
De leerling ontdekt talenten van anderen. 
 

4 Omgaan met geld 
De leerling is zich bewust van de voordelen van het verstandig omgaan met geld, 
waardoor hij zich goed voelt over zichzelf.  
De leerling denkt na over verschillende manieren om geld te verdienen. 
 

5 Denken en doen 
De leerling begrijpt het verband tussen ‘denken’ en ‘doen’. 
De leerling leert dat hij altijd een keus heeft om positief of negatief te denken en te 
doen. 
De leerling leert welk effect groepsdruk kan hebben op zijn denken en doen. 
 

6 Geen gepieker 
De leerling ziet in dat het een goed gevoel geeft over jezelf als je in staat bent 
controle te hebben over gevoelens van (overmatige) bezorgdheid.  
De leerling beseft dat hij op sommige dingen waarover hij zich zorgen maakt invloed 
heeft en op andere dingen niet. 
 

7 Samen eenzaamheid te lijf 
De leerling begrijpt het verschil tussen eenzaam zijn en alleen zijn.  
De leerling leert dat hoe hij omgaat met gevoelens van eenzaamheid dit van invloed 
is op hoe hij zich voelt over zichzelf. 
 

8 Dappere helden 
De leerling leert dat het moed vereist om een angst te overwinnen.  
De leerling leert dat dapper zijn een goed gevoel geeft over zichzelf. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 8 | Thema 3 – Hoe zorg ik voor mijzelf? (vervolg) 
 
9 Zo trots als een pauw 

De leerling realiseert zich dat trots een positief én een negatief gevoel kan zijn. 
De leerling leert dat gevoelens van ‘positieve trots’ een goed gevoel over zichzelf 
opleveren. 
 

10|11Herhaling van thema 3  
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 2 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Groep 1 | Thema 4 – Hoe ga ik om met anderen?  
 
1 Prettig omgaan met elkaar 

De leerling herhaalt de belangrijkste regel op het gebied van omgaan met anderen: 
‘behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden’. 
De leerling herhaalt de positieve gedragsregels die in de klassikale gedragscode 
vastgesteld zijn. 
 

2 Ik vind jou lief  
De leerling begrijpt dat het een goed gevoel over jezelf geeft om liefdevol en 
zorgzaam met anderen om te gaan. 
 

3 Eerlijk spelen, eerlijk delen 
De leerling leert dat het belangrijk is om eerlijk te zijn in de omgang met anderen. 

 

4 Vriendelijk zijn kost geen cent 
De leerling oefent hoe hij vriendelijk kan zijn tegen anderen. 
De leerling ziet in dat het belangrijk is om vriendelijk tegen anderen te zijn. 
De leerling observeert hoe een vriendelijk gezicht eruit ziet. 
 

5 Samen spelen samen delen 
De leerling begrijpt dat in de omgang met anderen samenwerken en delen belangrijk 
zijn. 
De leerling ervaart dat samenwerken nog niet altijd gemakkelijk is, maar vaak nodig 
is om iets voor elkaar te krijgen. 
 

6 Ruzies oplossen 
De leerling leert positieve manieren om een ruzie op te lossen. 
 

7 Omgaan met pesten 
De leerling beseft dat pesten een negatieve manier is om met elkaar om te gaan. 
De leerling maakt kennis met goede manieren om met kinderen die pesten om te 
gaan. 
 

8|9 Herhaling thema 4 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 4 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 2 | Thema 4 – Hoe ga ik om met anderen? 
 
1 Beleven van de gedragscode 

De leerling krijgt een (her)introductie van de filosofie van Leren & Leven; 
De leerling kijkt bewust naar uiterlijke verschillen tussen mensen. 

 

2 Elkaar met respect behandelen 
De leerling leert wat een 'zelfbeeld' is. 
De leerling leert dat zijn zelfbeeld niet alleen bepaald wordt door zijn uiterlijke 
kenmerken, maar ook door wat hij denkt en doet en door hoe hij zich voelt over 
zichzelf. 

 

3 Je inleven in de ander 
De leerling herhaalt wat een 'zelfbeeld' is. 
De leerling leert de betekenis van de woorden 'positief' en 'negatief'. 

 

4 Behulpzaam zijn 
De leerling leert dat iedereen bijzonder (uniek) is. 

 

5 Positief praten 
De leerling leert dat hij zich goed voelt over zichzelf als hij op een positieve manier 
praat met en over anderen. 
 

6 Positieve humor 
De leerling begrijpt dat lachen met elkaar een positieve manier is om met elkaar om 
te gaan. 
 

7 Klikken of vertellen 
De leerling leert het verschil kennen tussen 'klikken' en 'vertellen'. 
 

8|9 Herhaling thema 4 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 4 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Groep 3 | Thema 4 – Hoe ga ik om met anderen?  
 
1 Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden  

De leerling herhaalt de ‘gouden regel’ op het gebied van omgaan met anderen: 
‘behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden’. 
De leerling herhaalt de gedragscode. 
De leerling denkt na over specifieke gedragsafspraken die voortkomen uit de 
gedragscode. 
 

2 Respect  
De leerling leert dat hij met anderen omgaat zoals hij zelf behandeld wil worden. 
De leerling maakt kennis met het begrip ‘respect’ en leert hoe hij respect kan tonen 
naar anderen. 
 

3 Goede eigenschappen 
De leerling leert goede eigenschappen van anderen te zien en te benoemen. 
 

4 De kracht van een glimlach 
De leerling leert dat het belangrijk is om vriendelijk tegen anderen te zijn. 
De leerling leert hoe hij aardig is tegen anderen. 
De leerling begrijpt dat (glim)lachen een vorm is van aardig zijn zonder woorden. 

 

5 Samenwerken en delen 
De leerling begrijpt dat in de omgang met anderen samenwerken en delen belangrijk 
is. 
De leerling benoemt een goede eigenschap van een klasgenoot in de vorm van een 
compliment. 
 

6 Dankjewel! 
De leerling beseft dat in de omgang met anderen het uitspreken van waardering 
belangrijk is. 
De leerling oefent ‘dankjewel’ zeggen in verschillende situaties. 

 

7 Omgaan met pestgedrag 
De leerling beseft dat pesten een negatieve manier is om met elkaar om te gaan. 
De leerling maakt kennis met strategieën om met kinderen die pesten om te gaan. 

 
8 Stop het pestgedrag 

De leerling leert vier positieve strategieën gebruiken om met pesten om te gaan. 
 

9|10 Herhaling van thema 4  
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 4 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 

 
 

 
 

Groep 4 | Thema 4 – Hoe ga ik om met anderen? 
 
1 Positief omgaan met elkaar 

De leerling herhaalt de ‘gouden regel’ voor het omgaan met anderen: ‘Behandel 
anderen zoals je zelf behandeld wilt worden’. 
De leerlingen herhalen en evalueren de gedragsregels (het recept) die zij samen 
hebben afgesproken in de gedragscode. 
De leerling past de gedragsregels toe in een verhaal. 
 

2 Inlevingsvermogen 
De leerling begrijpt wat inlevingsvermogen is. 
De leerling begrijpt dat, als het lukt zich in te leven in een ander, dit een goed gevoel 
over zichzelf oplevert. 

 

3 Medeleven en behulpzaamheid 
De leerling maakt kennis met het begrip 'medeleven'. 
De leerling begrijpt dat hij een goed gevoel over zichzelf heeft als hij behulpzaam is 
naar anderen. 
 

4 Eerlijkheid  
De leerling leert dat het belangrijk is om eerlijk te zijn in het omgaan met anderen. 
De leerling begrijpt dat afspraken en regels kunnen helpen om ervoor te zorgen dat 
iets rechtvaardig gebeurt. 
De leerling oefent met het zeggen van aardige dingen over iemand anders. 
 

5 Samen lachen  
De leerling begrijpt het verschil tussen 'lachen met' en 'lachen om'. 
De leerling begrijpt dat lachen met elkaar een positieve manier is om met elkaar om 
te gaan. 
 

6 Beleefd zijn en geduld hebben  
De leerling leert hoe hij beleefd en met geduld met anderen kan omgaan. 
 

7 Pesten  
De leerling beseft dat pesten een negatieve manier is om met elkaar om te gaan. 
De leerling kent positieve strategieën om met pesten om te gaan. 
De leerling weet het verschil tussen 'klikken' en 'iets vertellen'. 
 

8|9 Herhaling thema 4  
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 4 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 
 
 
 
 
 

 
 



 

Groep 5 | Thema 4 – Hoe ga ik om met anderen? 
 

1 Vrienden maken door zelf een vriend te zijn  
De leerling herhaalt de ‘gouden regel’ op het gebied van omgaan met anderen: 
‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden’. 
De leerling herhaalt de gedragsregels die in de gedragscode vastgesteld zijn. 
De leerling denkt na over vriendschap. 
 

2 Onder de microscoop 
De leerling leert goede eigenschappen van anderen te zien en te benoemen. 
De leerling begrijpt dat alleen oprechte complimenten (geven en krijgen) een goed 
gevoel over jezelf en voor de ander oplevert. 
 

3 Empathie  
De leerling leert wat empathie is. 
De leerling traint zijn empathisch vermogen. 
De leerling begrijpt dat, als het lukt zich in te leven in een ander, dit een goed gevoel 
over zichzelf oplevert. 
 

4 De taal van een glimlach 
De leerling leert dat glimlachen een positieve actie is voor een goede omgang met 
elkaar. 
De leerling ervaart dat een glimlach verschillende betekenissen kan hebben. 
 

5 In het zonnetje 
De leerling leert dat het uitspreken van dank of waardering een positieve actie in de 
omgang met elkaar. 
 

6 Begripvol en tolerant 
De leerling leert dat begripvol en tolerant zijn positieve acties zijn in de omgang met 
anderen. 
De leerling weet hoe hij een ander beter kan leren begrijpen. 
 

7|8 Herhaling thema 4 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 4 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 6 | Thema 4 – Hoe ga ik om met anderen? 
 
1 Waarden, normen en gedragscode 

De leerling herhaalt de ‘gouden regel’ op het gebied van omgaan met anderen: 
‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden’. 
De leerling herhaalt de waarden die in de gedragscode vastgesteld zijn. 
De leerling denkt na over de betekenis van verschillende waarden voor hem 
persoonlijk. 
 

2 Aardig zijn 
De leerling ervaart hoe hij vriendelijk kan zijn tegen anderen. 
De leerling ervaart dat vriendelijk zijn tegen anderen hem een goed gevoel over 
zichzelf oplevert. 
 

3 Elkaar helpen 
De leerling ervaart hoe hij anderen kan helpen. 
De leerling merkt dat hij een goed gevoel over zichzelf krijgt als hij anderen helpt. 
 

4 Positief in het leven staan  
De leerling leert dat hij zelf kan kiezen om op een positieve manier in het leven te 
staan, waardoor hij zich goed voelt over zichzelf. 
De leerling leert dat hij zich goed voelt over zichzelf als hij op een positieve manier 
praat met anderen. 
 

5 Pesten kan niet 
De leerling weet dat pesten een negatieve manier is om met elkaar om te gaan. 
De leerling kent goede manieren om met pesten om te gaan. 
 

6 Oefenen met samenwerken  
De leerling begrijpt dat in de omgang met anderen samenwerken belangrijk is. 
De leerling oefent hoe hij goed kan samenwerken met anderen. 
 

7|8 Herhaling thema 1 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 1 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Groep 7 | Thema 4 – Hoe ga ik om met anderen? 
 

1 Zo gaan wij met elkaar om 
De leerling herhaalt het uitgangspunt op het gebied van omgaan met anderen: 
‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden’. 
De leerling herhaalt de gedragsregels (waarden) van de klassikale gedragscode. 
De leerling denkt na over gedragsafspraken (normen) die voortkomen uit de 
gedragsregels. 
De leerlingen investeren in positieve groepsvorming. 
De leerlingen reflecteren op de sfeer in de groep en de ervaringen met de 
gedragscode. 
De leerlingen stellen waar nodig de gedragscode van de groep bij. 
 

2 Persoonlijke gedragscode 
De leerling oefent het belangrijkste uitgangspunt voor goed omgaan met elkaar door 
zich in te leven in anderen en stelt zijn persoonlijke gedragscode samen. 
 

3 Respect  
De leerling leert hoe hij respect kan tonen naar anderen. 
De leerling begrijpt dat, als hij iemand met respect behandelt, dit een goed gevoel 
over zichzelf oplevert. 
 

4 Leef je in én leef je uit 
De leerling leert en ervaart hoe hij zich kan inleven in een ander. 
De leerling begrijpt dat, als het lukt zich in te leven in een ander, dit een goed gevoel 
over zichzelf oplevert. 
 

5 Positief naar elkaar 
De leerling leert dat het belangrijk is om positieve eigenschappen van een ander te 
zien en te benoemen. 
 

6 Vriendelijkheid 
De leerling leert wat het belang is van vriendelijk zijn tegen anderen. 
De leerling ervaart hoe hij aardig kan zijn tegen anderen. 
De leerling begrijpt het verschil tussen ‘lachen met iemand’ en ‘lachen om iemand’. 
  

7 Samenleven, samenwerken 
De leerling leert dat het fijn en handig is om met anderen samen te werken. 
De leerling ervaart dat samenwerken nog niet altijd gemakkelijk is, maar vaak nodig 
is om iets voor elkaar te krijgen. 
  

8 Merci, thanks, danke 
De leerling leert dat het tonen van waardering belangrijk is. 
De leerling begrijpt dat je op verschillende manieren waardering kunt tonen 
 

9|10 Herhaling thema 4 
De leerling herhaalt de lesstof uit thema 4 en laat zien dat hij de belangrijkste lesstof 
begrijpt. 

Groep 8 | Thema 4 – Hoe ga ik om met anderen? 
 
1 Goed omgaan met elkaar 

De leerling herhaalt het uitgangspunt op het gebied van omgaan met anderen: 
‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden’. 
De leerling herhaalt de positieve gedragsregels van de klassikale gedragscode.  
De leerling begrijpt het verschil tussen een gedragsregel (waarde) en een 
gedragsafspraak (norm). 
De leerling stelt zijn persoonlijke gedragscode samen met drie gedragsafspraken. 
 

2 Dit vind ik belangrijk, dit vinden wij belangrijk! 
De leerling versterkt zijn persoonlijke gedragscode. 
 

3 Positief over jezelf is beter voor anderen 
De leerling leert dat zijn zelfbeeld samenhangt met de manier waarop hij met 
anderen omgaat. 
De leerling leert dat goed omgaan met anderen beter gaat als hij een positief 
zelfbeeld heeft. 
De leerling denkt na over verschillen tussen mensen. 
 

4 Positief omgaan met elkaar sluit pesten buiten 
De leerling leert dat vriendelijk zijn tegen anderen een goed gevoel geeft over 
zichzelf waardoor zijn zelfbeeld positiever wordt. 
De leerling beseft dat pesten een negatieve manier is om met elkaar om te gaan. 
De leerling bedenkt positieve acties om pestgedrag te vermijden. 
 

5 Goede manieren 
De leerling leert dat het belangrijk is om goede manieren te hebben. 
De leerling oefent zijn goede manieren en test zijn kennis van etiquette. 
 

6 Luisteren naar elkaar 
De leerling leert dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren, omdat hij de 
ander zo erkenning geeft en hem beter leert kennen. 
De leerling oefent met goed leren luisteren naar elkaar aan de hand van luistertips. 
 

7 Lachen met elkaar 
De leerling leert dat humor relativeert. 

 

8 Vriendelijk naar elkaar 
De leerling begrijpt wat roddelen betekent en hoe roddelen werkt en leert dat het 
belangrijk is om juist positieve, vriendelijke dingen over een ander te zeggen 
 

9 Rechtvaardig zijn 
De leerling leert dat het belangrijk is dat hij een ander rechtvaardig behandelt, 
omdat hij het prettig vindt om zelf ook rechtvaardig behandeld te worden. 
 

8|9  Herhaling thema 4 
De leerling herhaalt de lesstof uit thema 4 en laat zien dat hij de belangrijkste lesstof 
begrijpt. 



 

Groep 1 | Thema 5 – Eerlijk tegenover mezelf en anderen  
 
1 Eerlijk zijn geeft een goed gevoel 

De leerling krijgt een introductie op thema 5, waarin eerlijk zijn tegenover jezelf en 
anderen centraal staat. 
De leerling ziet in dat eerlijk zijn een goed gevoel over zichzelf oplevert. 
 

2 Persoonlijke voorkeuren 
De leerling leert zichzelf beter kennen door na te denken en te vertellen over zijn 
interesses, hobby's of talenten. 
De leerling ziet dat iedereen andere interesses heeft. 
 

3 Eerlijk over je gevoel 
De leerling begrijpt dat hij zich goed voelt over zichzelf als hij eerlijk is over zijn 
gevoelens. 
De leerling uit zijn gevoel naar aanleiding van klassieke muziek. 
 

4 Eerlijk naar anderen 
De leerlingen oefent hoe hij eerlijk kan zijn tegenover anderen aan de hand van 
herkenbare situaties. 
De leerling begrijpt dat hij zich goed voelt over zichzelf als hij eerlijk is naar anderen. 
 

5 Het verschil tussen werkelijkheid en fantasie 
De leerling is zich bewust van het verschil tussen de werkelijkheid en fantasie, 
waardoor hij eerlijk kan zijn tegenover zichzelf en anderen. 
 

6 Eigen fouten toegeven 
De leerling oefent hoe hij zijn eigen fouten of vergissingen eerlijk kan toegeven, 
waardoor hij eerlijk is tegenover zichzelf en anderen.. 
 

7 Een positieve kijk 
De leerling oefent om situaties van een positieve kant te bekijken. 
De leerling ziet in dat hij eerlijk naar zichzelf is als het hem lukt bepaalde situaties 
van een positieve kant te bekijken. 
 

8|9 Herhaling thema 5 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 5 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 2 | Thema 5 – Eerlijk tegenover mezelf en anderen 
 
1 Eerlijk zijn 

De leerling krijgt een introductie op thema 5, waarin eerlijk zijn tegenover jezelf en 
anderen centraal staat. 
De leerling verkent het begrip 'eerlijkheid'. 
 

2 Positief over jezelf denken 
De leerling begrijpt dat positief denken en doen een beter gevoel over jezelf 
oplevert dan zelfmedelijden. 
 

3 Dit kan ik (nog niet)! 
De leerling leert zijn eigen sterke en minder sterke kanten kennen. 
De leerling begrijpt het verschil tussen dingen die hij nooit zal kunnen en dingen die 
hij nog kan leren. 
 

4 Eerlijk zijn over wat je denkt 
De leerling begrijpt dat hij zich goed voelt over zichzelf als hij eerlijk is over wat hij 
denkt of vindt. 
 

5 Geen smoesjes 
De leerling leert dat hij eerlijk is naar zichzelf en anderen door zijn vergissingen en 
fouten toe te geven. Dit geeft hem een goed gevoel over zichzelf. 
 

6 Doen wat je belooft 
De leerling leert dat hij zich goed voelt over zichzelf als hij doet wat hij zegt of 
belooft. 
 

7 Nee = nee 
De leerling leert dat het weerstaan van sociale druk en het nemen van eigen 
positieve beslissingen positieve acties zijn die ervoor zorgen dat hij zich goed voelt 
over zichzelf. 
 

8|9 Herhaling thema 4 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 4 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Groep 3 | Thema 5 – Eerlijk tegenover mezelf en anderen  
 
1 Eerlijk zijn voelt goed  

De leerling krijgt een introductie op thema 5, waarin eerlijk zijn tegenover jezelf en 
anderen centraal staat. 
De leerling ziet in dat eerlijk zijn een goed gevoel over zichzelf oplevert. 
 

2 Belangrijk voor mij 
De leerling is eerlijk over wat hij wel en niet leuk vindt. 
De leerling onderzoekt wat hij belangrijk vindt. 
De leerling ziet in dat positief denken en doen een positief gevoel oplevert. 
 

3 Wat is waar 
De leerling begrijpt hoe je eerlijk kunt zijn tegenover jezelf. 
De leerling begrijpt dat hij zich goed voelt over zichzelf als hij eerlijk is over wat hij 
denkt of vindt. 
 

4 Eerlijke gevoelens 
De leerling begrijpt dat hij zich goed voelt over zichzelf als hij eerlijk is over zijn 
gevoelens. 
 

5 Zelfverantwoordelijk zijn 
De leerling begrijpt dat hij eerlijk is tegenover zichzelf en anderen als hij eerlijk is 
over zijn fouten of vergissingen. 
 

6 Smoesjes 
De leerling begrijpt dat hij zich goed voelt over zichzelf als hij 
zelfverantwoordelijkheid neemt over wat hij doet of zegt. Smoesjes en excuses 
bedenken zijn voorbeelden van negatieve acties. 
 

7 Groepsdruk 
De leerling leert wat positieve en negatieve groepsdruk is. 
De leerling ervaart hoe het is om negatieve groepsdruk te weerstaan. 
De leerling leert dat het weerstaan van sociale druk en het nemen van eigen 
positieve beslissingen acties zijn die ervoor zorgen dat hij zich goed voelt over 
zichzelf 
 

8|9    Herhaling van thema 5  
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 5 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 

 
 

 
 
 
 

Groep 4 | Thema 5 – Eerlijk tegenover mezelf en anderen 
 
1 Het voelt fijn om eerlijk te zijn 

De leerling krijgt een introductie op thema 5, waarin eerlijk zijn tegenover jezelf en 
anderen centraal staat. 
De leerling ziet in dat eerlijk zijn een goed gevoel over zichzelf oplevert. 
 

2 Eerlijk zijn over je sterke punten en over wat je nog lastig vindt 
De leerling denkt na over zijn sterke punten en over wat hij nog lastig vindt. 
De leerling weet en begrijpt dat eerlijk zijn over je sterke punten en over wat je nog 
lastig vindt een voorbeeld is van de positieve cirkel van Denken-Doen-Voelen. 
 

3 Eerlijk zijn naar anderen 
De leerling ervaart hoe hij eerlijk kan zijn tegenover anderen. 
De leerling begrijpt dat hij zich goed voelt over zichzelf als hij eerlijk is naar anderen. 
 

4 Eerlijk je fouten toegeven 
De leerling oefent het toegeven van fouten of vergissingen, waardoor hij eerlijk is 
tegenover zichzelf en anderen. 
De leerling ervaart dat hij een goed gevoel over zichzelf krijgt als hij zijn fouten 
toegeeft. 
 

5 Belofte maakt schuld 
De leerling begrijpt dat hij zich goed voelt over zichzelf als hij doet wat hij zegt of 
belooft. 
 

6 Positieve beslissingen  
De leerling leert hoe hij goede beslissingen kan nemen. 
De leerling begrijpt dat het nemen van eigen, goede beslissingen een positief gevoel 
geeft over jezelf. 
 

7 Groepsdruk weerstaan 
De leerling leert dat hij negatieve groepsdruk kan weerstaan door 'nee' te zeggen. 
Deze positieve actie geeft een goed gevoel. 
 

8|9 Herhaling thema 5  
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 5 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Groep 5 | Thema 5 – Eerlijk tegenover mezelf en anderen 
 

1 Kleur bekennen  
De leerling krijgt een introductie op thema 5, waarin eerlijk zijn tegenover jezelf en 
anderen centraal staat. 
De leerling denkt na over wat voor hem/haar kenmerkende eigenschappen zijn. 
 

2 Eerlijk over jezelf 
De leerling is eerlijk over wat hij wel en niet leuk vindt. 
De leerling leert zichzelf beter kennen door zijn interesses, hobby's en prestaties op 
een rij te zetten. 
De leerling leert dat hij een goed gevoel krijgt over zichzelf als hij zichzelf goed kent 
en zichzelf waardeert om wie hij is. 
 

3 Hoe voel je je écht 
De leerling begrijpt dat eerlijk zijn over je gevoelens een positieve invloed heeft op 
hoe je je voelt over jezelf. 
 

4 Mijn fout 
De leerling begrijpt dat het toegeven van vergissingen of fouten een manier is om 
eerlijk te zijn naar zichzelf en naar anderen en een goed gevoel geeft over zichzelf. 
De leerling ervaart hoe hij de waarheid kan vertellen. 
 

5 In actie komen bij zelfmedelijden 
De leerling begrijpt dat positief denken en doen een beter gevoel over jezelf 
oplevert dan zelfmedelijden. 
De leerling bedenkt verschillende manieren om zelfmedelijden te stoppen. 
 

6 Negatieve groepsdruk weerstaan 
De leerling leert en ervaart wat (positieve en negatieve) groepsdruk is. 
De leerling begrijpt dat groepsdruk ervoor kan zorgen dat hij niet altijd eerlijk is naar 
zichzelf. 
De leerling ervaart hoe het voelt om negatieve groepsdruk te weerstaan. 
De leerling leert dat het weerstaan van negatieve groepsdruk en het nemen van 
eigen beslissingen positieve acties zijn die ervoor zorgen dat hij zich goed voelt over 
zichzelf. 
 

7|8 Herhaling thema 5 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 5 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 
 

 
 
 
 
 

Groep 6 | Thema 5 – Eerlijk tegenover mezelf en anderen 
 
1 Ronduit eerlijk 

De leerling krijgt een introductie op thema 5, waarin eerlijk zijn tegenover jezelf en 
anderen centraal staat. 
De leerling begrijpt dat het belangrijk is om tevreden te zijn met wie hij is. 
 

2 Autobiografisch over mij 
De leerling leert zichzelf (nog) beter kennen. 
De leerling is zich bewust van zijn sterke punten en van de dingen die hij nog lastig 
vindt. 
De leerling leert dat hij een goed gevoel krijgt over zichzelf als hij zichzelf goed kent 
en zichzelf waardeert om wie hij is. 
 

3 Eerlijke acties 
De leerling leert dat het belangrijk is om eerlijk te zijn over wat en waarom hij iets 
doet. 
 

4 Zonder smoesjes  
De leerling begrijpt dat hij zich goed voelt over zichzelf als hij eerlijk is over wat hij 
wil/niet wil. Smoesjes en excuses bedenken zijn voorbeelden van negatieve acties. 
 

5 Beloftes nakomen 
De leerling begrijpt dat hij zich goed voelt over zichzelf als hij doet wat hij belooft. 
De leerling leert wat hij kan doen als het niet lukt om zijn belofte na te komen. 
 

6 Groepsdruk  
De leerling leert dat iedereen te maken heeft met groepsdruk en dat deze een 
positief effect kan hebben maar ook een negatief effect. 
De leerling ziet in dat groepsdruk ervoor kan zorgen dat hij niet altijd eerlijk is naar 
zichzelf. 
De leerling leert dat hij negatieve groepsdruk kan weerstaan door goed te luisteren 
naar zichzelf. 
 

7 Positieve beslissingen  
De leerling begrijpt dat het belangrijk is om eerlijk te zijn tegenover zichzelf en 
anderen bij het nemen van (belangrijke) beslissingen. 
De leerling begrijpt dat het nemen van goede beslissingen een positief gevoel 
oplevert. 
De leerling oefent met het nemen van goede beslissingen. 
De leerling bedenkt tips om goede beslissingen te kunnen nemen. 
 

8/9 Herhaling thema 5 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 5 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 
 

 
 



 

Groep 7 | Thema 5 – Eerlijk tegenover mezelf en anderen 
 

1 (On)eerlijkheid herkennen 
De leerling krijgt een introductie op thema 5, waarin eerlijk zijn tegenover jezelf en 
anderen centraal staat. 
De leerling ziet het belang in van eerlijk zijn naar zichzelf om zich goed te voelen 
over zichzelf. 
De leerling leert (on)eerlijkheid bij zichzelf en anderen herkennen. 
 

2 Jijzelf in de kijker 
De leerling leert zichzelf beter kennen door zijn interesses, hobby's en prestaties op 
een rij te zetten. 
De leerling leert dat hij een goed gevoel krijgt over zichzelf als hij zichzelf goed kent 
en zichzelf waardeert om wie hij is. 
 

3 Zelfmedelijden of zelfvertrouwen 
De leerling leert dat hij door eerlijk te zijn naar zichzelf weg kan blijven van 
zelfmedelijden. 
De leerling beseft dat positief denken en doen een beter gevoel over jezelf oplevert 
dan zelfmedelijden. 
De leerling ontdekt verschillende manieren om zelfmedelijden te voorkomen. 
 

4 Smoesjes! 
De leerling leert dat hij eerlijk is naar zichzelf en anderen door zijn vergissingen en 
fouten toe te geven. Dit geeft hem een goed gevoel over zichzelf. 
 

5 Beloofd is beloofd 
De leerling leert dat hij zich goed voelt over zichzelf als hij doet wat hij zegt of 
belooft. 
De leerling beseft wat de gevolgen kunnen zijn wanneer hij beloftes niet nakomt. 
 

6 Sorry, dat was mijn fout 
De leerling begrijpt dat het toegeven van zijn fouten of vergissingen een manier is 
om eerlijk te zijn naar zichzelf en naar anderen. 
  

7 Groepsdruk  
De leerling ervaart de kracht van positieve en negatieve groepsdruk. 
De leerling begrijpt dat sociale druk ervoor kan zorgen dat hij niet altijd eerlijk is naar 
zichzelf. 
De leerling begrijpt dat het uitkomen voor zijn eigen mening en het weerstaan van 
negatieve groepsdruk positieve acties zijn die ervoor zorgen dat hij zich goed voelt 
over zichzelf. 

 

8|9  Herhaling thema 5 
De leerling herhaalt de lesstof uit thema 5 en laat zien dat hij de belangrijkste lesstof 
begrijpt. 

 

Groep 8 | Thema 5 – Eerlijk tegenover mezelf en anderen 
 
1 Ik ken mijzelf 

De leerling herhaalt het uitgangspunt op het gebied van omgaan met anderen: 
‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden’. 
De leerling herhaalt de positieve gedragsregels van de klassikale gedragscode.  
De leerling begrijpt het verschil tussen een gedragsregel (waarde) en een 
gedragsafspraak (norm). 
De leerling stelt zijn persoonlijke gedragscode samen met drie gedragsafspraken. 
 

2 Sterke punten en uitdagingen 
De leerling versterkt zijn persoonlijke gedragscode. 
 

3 Emoties laten zien 
De leerling leert dat zijn zelfbeeld samenhangt met de manier waarop hij met 
anderen omgaat. 
De leerling leert dat goed omgaan met anderen beter gaat als hij een positief 
zelfbeeld heeft. 
De leerling denkt na over verschillen tussen mensen. 
 

4 Integriteit 
De leerling leert dat vriendelijk zijn tegen anderen een goed gevoel geeft over 
zichzelf waardoor zijn zelfbeeld positiever wordt. 
De leerling beseft dat pesten een negatieve manier is om met elkaar om te gaan. 
De leerling bedenkt positieve acties om pestgedrag te vermijden. 
 

5 Laat ik zien wie ik ben 
De leerling leert dat het belangrijk is om goede manieren te hebben. 
De leerling oefent zijn goede manieren en test zijn kennis van etiquette. 
 

6 Invloed van sociale media - reclame 
De leerling leert dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren, omdat hij de 
ander zo erkenning geeft en hem beter leert kennen. 
De leerling oefent met goed leren luisteren naar elkaar aan de hand van luistertips. 
 

7 Sociale media en ik 
De leerling leert dat humor relativeert. 

 

8 Beslissingen nemen 
De leerling begrijpt wat roddelen betekent en hoe roddelen werkt en leert dat het 
belangrijk is om juist positieve, vriendelijke dingen over een ander te zeggen 

 

9|10  Herhaling thema 5 
De leerling herhaalt de lesstof uit thema 5 en laat zien dat hij de belangrijkste lesstof 
begrijpt. 

 
 
 



 

Groep 1 | Thema 6 – Jezelf blijven ontwikkelen   
 
1 Altijd verder 

De leerling krijgt een introductie op thema 6, waarin hij leert hoe hij zich op alle 
gebieden kan blijven ontwikkelen. 
De leerling leert dat hij zijn horizon verbreedt als hij zich steeds verder ontwikkelt. 
 

2 Acties voor je lichaam en je geest 
De leerling maakt een afspraak met zichzelf om zich op lichamelijk gebied verder te 
ontwikkelen. 
De leerling kiest met de andere leerlingen een manier om zich op cognitief/geestelijk 
gebied verder te ontwikkelen. 
 

3 Actie op sociaal gebied 
De leerlingen herhalen de hulpbronnen waarover iedereen beschikt. 
De leerlingen herhalen samen de afspraken van de gedragscode en spreken af welke 
acties zij nog willen doen om zich op sociaal gebied verder te ontwikkelen. 
 

4 Vertrouwen in jezelf en in de ander 
De leerling leert dat het belangrijk is om vertrouwen te hebben in zichzelf en in de 
ander bij het bereiken van doelen.  
 

5 Oefening baart kunst 
De leerling leert dat het belangrijk is om nieuwe dingen te doen en te oefenen om 
zich verder te kunnen ontwikkelen. 
 

6|7 Herhaling thema 6 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 6 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. Centraal staat het jezelf blijven ontwikkelen door middel van positieve 
acties. 
De leerlingen ervaren dat je plezier kunt hebben door samen te werken aan een 
gezamenlijke actie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Groep 2 | Thema 6 – Jezelf blijven ontwikkelen   
 
1 Haalbare afspraken met jezelf 

De leerling krijgt een introductie op thema 6, waarin hij leert hoe hij zich op alle 
gebieden kan blijven ontwikkelen. 
De leerling leert dat hij realistische doelen stapje voor stapje kan bereiken. 
 

2 Verder met je lichaam en geest 
De leerling kiest met de andere leerlingen een manier om zich op lichamelijk gebied 
verder te ontwikkelen. 
De leerling maakt een afspraak met zichzelf om zich op geestelijk gebied verder te 
ontwikkelen. 
 

3 Verder op sociaal- en emotioneel gebied 
De leerling kiest met de andere leerlingen specifieke doelen om zich met elkaar op 
emotioneel gebied verder te ontwikkelen. 
De leerling maakt een afspraak met zichzelf om zich op sociaal gebied verder te 
ontwikkelen. 
 

4 Problemen zijn ook kansen  
De leerling leert dat hij zich verder kan ontwikkelen als hij problemen ziet als kansen 
om iets nieuws te leren. 
 

5 Doorzettingsvermogen 
De leerling leert dat doorzetten een belangrijke positieve actie is om zich verder te 
kunnen ontwikkelen.. 
 

6|7 Herhaling thema 6 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 6 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Groep 3 | Thema 6 – Jezelf blijven ontwikkelen  
 
1 Jezelf verder ontwikkelen 

De leerling krijgt een introductie op thema 6, waarin hij leert hoe hij zich op alle 
gebieden kan blijven ontwikkelen. 
 

2 Geloof in jezelf 
De leerling leert dat het belangrijk is om vertrouwen te hebben in zijn eigen 
mogelijkheden om zich verder te kunnen ontwikkelen. 
De leerling begrijpt dat het toepassen van deze positieve actie een goed gevoel over 
zichzelf oplevert. 
 

3 Durf te proberen 
De leerling leert dat het belangrijk is voor zijn zelfontwikkeling om nieuwe dingen 
aan te durven pakken. 
De leerling leert dat hij zijn horizon verbreedt als hij zich steeds verder ontwikkelt. 
De leerling begrijpt dat het toepassen van deze positieve acties een goed gevoel 
over zichzelf oplevert. 
 

4 Doel voor lichaam en voor geest 
De leerlingen kiezen samen twee klassikale doelen om zich als groep op lichamelijk 
en geestelijk gebied verder te ontwikkelen. 
 

5 Groeien op sociaal- en emotioneel gebied  
De leerling kiest samen met zijn klasgenoten een klassikaal doel om zich als groep op 
emotioneel gebied verder te ontwikkelen. 
De leerling oefent de positieve actie: goede eigenschappen in elkaar zien. 
 

6|7  Herhaling van thema 6  
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 6 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 
De leerlingen sluiten samen feestelijk het programma Leren & Leven van dit 
schooljaar af. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 4 | Thema 6 – Jezelf blijven ontwikkelen 
 
1 Groeien 

De leerling krijgt een introductie op thema 6, waarin hij leert dat niemand ooit is 
uitgeleerd en altijd nieuwe dingen kan ontdekken en leren. 
 

2 Van probleem naar kans 
De leerling leert dat hij problemen ook kan zien als kans om iets nieuws te leren en 
dat dit een goed gevoel geeft over jezelf. 
 

3 Doorzetten 
De leerling leert dat doorzetten een vaardigheid is om zich verder te kunnen 
ontwikkelen. 
 

4 Doel voor lichaam, doel voor je geest 
De leerling stelt doelen om zich op lichamelijk en geestelijk gebied verder te 
ontwikkelen. 
 

5 Sociaal- emotioneel doel 
De leerling stelt zichzelf een doel om zich op sociaal- emotioneel gebied verder te 
ontwikkelen. 
 

6|7 Herhaling thema 5  
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 6 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 
De leerlingen sluiten feestelijk het programma Leren & Leven van dit schooljaar af.  
 
 



 

Groep 5 | Thema 6 – Jezelf blijven ontwikkelen 
 

1 Eigen ontwikkeling 
De leerling krijgt een introductie op thema 6, waarin hij leert dat/hoe hij zich op alle 
gebieden kan blijven ontwikkelen. 
De leerling realiseert zich welke ontwikkelingen hij al doorgemaakt heeft in zijn 
leven. 
De leerling ziet het belang ervan in zichzelf te blijven ontwikkelen: het zorgt voor een 
goed gevoel over zichzelf. 
 

2 Doelen voor lichaam en geest 
De leerling stelt zichzelf een korte termijn doel om zich op lichamelijk gebied verder 
te ontwikkelen. 
De leerling stelt zichzelf een korte termijn doel om zich op geestelijk gebied verder 
te ontwikkelen. 
De leerling denkt na over de positieve acties die hij kan gebruiken om zijn doelen te 
bereiken. 
 

3 Persoonlijk doel voor sociaal-emotionele ontwikkeling 
De leerling stelt zichzelf een korte termijn doel om zich op sociaal-emotioneel gebied 
verder te ontwikkelen. 
De leerling denkt na over de positieve acties die hij kan gebruiken om zijn doel te 
bereiken. 
 

4 Geloven in jezelf 
De leerling leert dat het belangrijk is om te geloven in zichzelf om zich verder te 
kunnen ontwikkelen. 
De leerling begrijpt dat het toepassen van deze positieve actie een goed gevoel over 
zichzelf oplevert. 
 

5 Durven proberen 
De leerling leert dat het belangrijk is voor zijn ontwikkeling om nieuwe dingen aan te 
durven pakken. 
De leerling begrijpt dat het toepassen van deze positieve actie een goed gevoel over 
zichzelf oplevert. 
 

6|7 Herhaling thema 6 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 6 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 
 

 
 
 
 
 

Groep 6 | Thema 6 – Jezelf blijven ontwikkelen 
 
1 Je bewust ontwikkelen 

De leerling krijgt een introductie op thema 6, waarin hij leert dat/hoe hij zich op alle 
gebieden kan blijven ontwikkelen. 
De leerling begrijpt dat iedereen zich op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo 
ontwikkelt. 
De leerling ziet het belang ervan in zichzelf te blijven ontwikkelen: het zorgt voor een 
goed gevoel over jezelf. 
 

2 Doelen voor lichaam en geest 
De leerling stelt zichzelf een kortetermijndoel om zich op lichamelijk gebied verder 
te ontwikkelen. 
De leerling stelt zichzelf een kortetermijndoel om zich op geestelijk gebied verder te 
ontwikkelen. 
De leerling denkt na over de vaardigheden die hij nodig heeft om zijn doelen te 
bereiken. 
De leerling denkt na over de positieve acties die hij kan gebruiken om zijn doelen te 
bereiken. 
 

3 Sociaal- emotionele doelen 
De leerling stelt zichzelf een kortetermijndoel om zich op sociaal-emotioneel gebied 
verder te ontwikkelen. 
De leerling denkt na over de vaardigheden die hij nodig heeft om zijn doel te 
bereiken. 
De leerling denkt na over de positieve acties die hij kan gebruiken om zijn doel te 
bereiken. 
 

4 Doorzetten  
De leerling leert dat doorzetten een belangrijke positieve actie is om zich verder te 
kunnen ontwikkelen. 
De leerling begrijpt dat het toepassen van deze positieve actie een goed gevoel over 
zichzelf oplevert. 
 

5 Denken in kansen 
De leerling leert dat hij zich verder kan ontwikkelen als hij problemen ziet als kansen 
om iets nieuws te leren. 
De leerling begrijpt dat het toepassen van deze positieve actie een goed gevoel over 
zichzelf oplevert. 
 

6|7 Herhaling thema 6 
De leerling herhaalt de belangrijkste lesstof uit thema 6 en laat zien dat hij deze 
begrijpt. 
 

 
 



 

Groep 7 | Thema 6 – Jezelf blijven ontwikkelen 
 

1 Werken aan jezelf 
De leerling krijgt een introductie op thema 6, waarin hij leert hoe hij zich op 
lichamelijk, geestelijk en sociaal-emotioneel gebied kan blijven ontwikkelen. 
De leerling ziet het belang ervan in zichzelf te blijven ontwikkelen: het zorgt voor een 
goed gevoel over jezelf. 
De leerling staat stil bij het effect van positieve verwachtingen. 
 

2 Positieve acties voor jezelf 
De leerling leert hoe hij de positieve acties: geloven in eigen mogelijkheden, 
doorzetten, durven en problemen zien als uitdagingen kan inzetten om zichzelf 
verder te ontwikkelen. 
 

3 Haalbare doelen 
De leerling leert dat het belangrijk is dat hij realistische, haalbare doelen stelt om 
zichzelf verder te ontwikkelen. 
 

4 Kortetermijndoel - lichamelijk 
De leerling realiseert zich dat hij op lichamelijk gebied een enorme ontwikkeling 
heeft doorgemaakt. 
De leerling stelt kortetermijndoelen op lichamelijk gebied. 
 

5 Kortetermijndoel - geestelijk 
De leerling realiseert zich dat hij op geestelijk gebied een enorme ontwikkeling heeft 
doorgemaakt. 
De leerling stelt zichzelf kortetermijndoelen op geestelijk gebied. 
 

6 Kortetermijndoel – sociaal en emotioneel 
De leerling realiseert zich dat hij op sociaal en emotioneel gebied een enorme 
ontwikkeling heeft doorgemaakt. 
De leerling stelt zichzelf kortetermijndoelen op sociaal en emotioneel gebied. 
De leerling oefent met het herkennen van een aantal basisemoties.  
 

7 Verleg je grenzen! 
De leerling leert dat hij zich steeds verder kan ontwikkelen als hij bereid is zijn 
grenzen te verleggen. 
 

8 Enthousiasme 
De leerling leert manieren om zichzelf te kunnen blijven motiveren om zichzelf 
verder te ontwikkelen. 
 

9|10  Herhaling thema 6 
De leerling herhaalt de lesstof uit thema 6 en laat zien dat hij de belangrijkste lesstof 
begrijpt. 

 
 
 

Groep 8 | Thema 6 – Jezelf blijven ontwikkelen 
 
1 Hoe zie ik mijzelf in de toekomst 

De leerling krijgt een introductie op thema 6, waarin hij leert hoe hij zich op 
lichamelijk, geestelijk en sociaal-emotioneel gebied kan blijven ontwikkelen. 
De leerling denkt na over wat hij voor zichzelf belangrijk vindt in de toekomst. 
 

2 Geloven in jezelf 
De leerling ziet in dat het belangrijk is om vertrouwen te hebben in zijn eigen 
mogelijkheden (om zich te ontwikkelen). 
  

3 Helpende en belemmerende factoren 
De leerling kent de factoren die helpen bij zijn ontwikkeling, zoals goed zorgen voor 
zichzelf, goed omgaan met anderen en eerlijk zijn naar zichzelf. 
De leerling kent factoren die belemmerend kunnen zijn voor zijn ontwikkeling, zoals 
angst of oneerlijkheid naar jezelf. 
 

4 Langetermijndoel op lichamelijk gebied 
De leerling stelt zichzelf een lange termijndoel om zich op lichamelijk gebied verder 
te ontwikkelen. 
De leerling splitst zijn lange termijndoel op in tussendoelen. 
 

5 Langetermijndoel op geestelijk gebied 
De leerling stelt zichzelf een lange termijndoel om zich op geestelijk gebied verder te 
ontwikkelen. 
De leerling splitst zijn lange termijndoel op in tussendoelen. 
 

6 Langetermijndoel op sociaal en emotioneel gebied 
De leerling stelt zichzelf twee lange termijndoelen: één om zich op sociaal gebied en 
één om zichzelf op emotioneel gebied verder te ontwikkelen. 
De leerling splitst zijn lange termijndoelen op in tussendoelen. 
 

7 Ik ben uniek 
De leerling overziet zijn eigen gestelde doelen op lichamelijk, geestelijk, sociaal en 
emotioneel gebied. 
De leerling ziet in dat zijn eigen ontwikkeling de beste maatstaf is om vooruitgang 
aan te meten. 
 

8 Doelen als kompas 
De leerling wordt aangemoedigd zijn doelen in het oog te houden door deze doelen 
op te delen in kleine stappen en stil te staan bij succeservaringen. 
 

9|10  Herhaling thema 6 
De leerling past de leerstof uit thema 6 toe door zichzelf te presenteren in een rap. 
Een gezamenlijke feestelijke afsluiting van - het programma Leren & Leven - in het 
primair onderwijs. 
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