
Les 6  Werk, school en hobby 
 
▪ Is de gewenste afspeelapparatuur aanwezig/gereserveerd? 
▪ Een andere manier om deze les te beginnen is de volgende: 

− Verzamel wat steviger, wit karton (bijvoorbeeld de kleine, ronde 
vlaaikartonnen bij een bakker). 

− Schrijf op elk karton de naam van een leerling.  
− Laat de leerlingen zo’n karton bij elkaar op de rug plakken.  
− Zorg voor voldoende viltstiften. 
− Laat leerlingen vervolgens bij elkaar uitsluitend goede 

eigenschappen op dat karton schrijven.  
− Verzamel de kartonnen na een paar rondes. 
− Ga na of iedereen alleen positieve eigenschappen heeft 

opgeschreven (opdracht kan ‘pestgevoelig’ zijn). 
− Deel dan aan het einde van de les de kartonnen uit. 
− Heeft een zeer positief effect op leerlingen met een gebrekkig 

zelfvertrouwen. 
 
6.1 Flow 
▪ Opdracht 1a: eerst individueel, dan klassikaal (bordschema). 
▪ Opdracht 2: kan zowel mondeling als schriftelijk, individueel, in tweetallen 

of in een groepje.  
 
6.2 Lekker onderuit 
Opdracht 3: individueel, in tweetallen of in een groepje. 
 
6.3 Het gevoel van muziek 
▪ Nodig een aantal leerlingen uit om muziek te laten horen die als huiswerk 

is uitgezocht en op een dvd of usb-stick staat. Aan die leerlingen wordt het 
volgende gevraagd: 

− Waarom heb je juist dit nummer gekozen? 
− Wanneer was de eerste keer dat je dit nummer hoorde? 
− Wat gebeurt er in je lijf als je dit hoort? 
− Welke gevoelens roept het nummer op? 
− Heeft de omgeving, de plek waar je op dat moment bent, daar ook 

iets mee te maken? 
▪ Opdracht 5: doe de ontspanningsoefening samen met de klas. Deel daarna 

fictief proefwerkblaadjes uit en laat ze ondertussen ‘ongemerkt’ die 
oefening doen. Verwijs daarbij naar opdracht 9 van het huiswerk. 

▪ Kijk nog eens naar de eindopdrachten met de leerlingen en maak zonodig 
al afspraken. Zie erop toe dat die ook zorgvuldig in de agenda worden 
genoteerd. 

 


