
Les 2  Zelfvertrouwen 

Nabespreken huiswerk: 
▪ In het boek is de keuze voor nabespreking gevallen op het lijstje ‘Ik ben 

dankbaar voor’ vanwege het veilige karakter. Een andere keuze is 
natuurlijk mogelijk. De voorgestelde didactische aanpak is een klassikale 
inventarisatie. Dit kan ook heel goed vervangen worden door de werkvorm 
check-in-duo’s of vergelijk-in-groepsverband. 

▪ Denk er eens over na om eigen lijstjes aan leerlingen te laten zien. 
Gelukskunde biedt je als docent de mogelijkheid om veel van jezelf in de 
lessen te stoppen. Dat zorgt meestal voor een hechte(re) band met 
leerlingen.  

▪ Maak een keuze: vertel je als docent de inleidende tekst, eventueel op een 
eigen wijze aangevuld en ingekleurd, of leest een leerling de tekst letterlijk 
voor. Nodig leerlingen uit om in beide gevallen te reageren. 

▪ Opdrachten in de klas:  
− Opdracht 1 en 2: geef aan of de discussie klassikaal, in tweetallen of 

in grotere groepen plaatsvindt. Dat geldt ook voor het 
beantwoorden van de overige vragen. 

− Kies je voor tweetallen of groepen, geef dan aan hoeveel tijd de 
leerlingen daarvoor krijgen en houd een korte klassikale 
nabespreking. 

− Er wordt naar de uitstraling van andere docenten gevraagd. Bewaak 
hierbij respect en veiligheid.  

− Opdracht 3 en 4: het is belangrijk dat deze opdrachten niet pas vlak 
voor de volgende les worden gemaakt. Lees ze daarom in elk geval 
tijdens de les al met de leerlingen door.  

▪ Huiswerkopdrachten: 
− De opdracht over de komende fotosessie roept altijd heel wat 

reacties op. Denk vooraf na hoe je daarvoor ruimte biedt en van de 
andere kant ook grenzen stelt. 

− Laat de evaluatieopdracht over het dagelijks hardop lezen van de 
positieve stellingen in de agenda noteren op de dag voor de 
volgende les gelukskunde.  

− Besteed ook extra aandacht aan het noteren van de opdracht om de 
volgende keer de favoriete outfit mee te nemen (met kleuren, 
smileys, enz.). 

 


