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Groep 1, 2  

Thema 1 

De groep? Dat zijn wij! 

1. Hallo, hier ben ik! 

Samen plezier maken en elkaar beter leren 

kennen. 

 

2. Prettig kennis te maken 

Kinderen leren elkaar beter kennen en 

ontdekken verschillen en overeenkomsten. 

 

3. Samen in de klas 

Over elkaar helpen, geholpen worden en 

afspraken maken.  

 

4. Doe je mee? 

Over vrienden maken en samen spelen.  

 

Thema 2 

Praten en luisteren 

1. Met je oren! 

Over luisteren, stil zijn en vertellen. 

 

2. Waarom, waarom? 

Over vragen stellen en onthouden wat je 

hoort.  

 

3. Laat het zien! 

Over lichaamstaal en non-verbale 

communicatie.  

 

4. Eerst even vragen 

Over het stellen van vragen en voorkomen 

van ruzie. 

 

 

Thema 3 

Ken je dat gevoel? 

1. Blij of …? 

Over blijdschap en andere gevoelens.  

 

2. Wat een leed! 

Over verdrietig zijn en een ander troosten.  

 

3. Ben jij bang voor …? 

Over bang zijn.  

 

4. Eerste hulp bij boosheid 

Over boos zijn.  

 

 

Thema 4 

Ik vertrouw op mij 

1. Zo zie ik eruit 

Over hoe je eruitziet en wat je mooi vindt 

aan jezelf en anderen.  

 

2. Ik kan al veel 

Over wat je al kunt en wat je zou willen 

kunnen.  

 

3. De voorstelling kan beginnen 

Kinderen laten iets zien van zichzelf.  

 

4. Wie woont bij jou? 

Over thuis.  

 

 

Thema 5 

Allemaal anders, iedereen gelijk 

1. Stop! Dat wil ik niet 

Over opkomen voor jezelf.  

 

2. Om de beurt 

Over op je beurt wachten.  

 

3. Samen delen 

Over samen delen.  

 

4. Niemand zoals jij 

Over verschillen en overeenkomsten.  

 

 

Thema 6 

Lekker gezond 

1. Schone handen 

Over handen wassen.  

 

2. Schone tanden 

Over tandenpoetsen  

 

3. Jongens en meisjes 

Over groeien en over verschillen tussen 

meisjes en jongens.  

 

4. Pluim op je hoed 

Over wat je geleerd hebt, complimenten 

geven en afscheid nemen.  
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Groep 3 

Thema 1 

De groep? Dat zijn wij! 

1. Weer naar school 

Samen plezier maken en elkaar beter leren 

kennen.  

 

2. Wie helpt? 

Over elkaar helpen in de klas.  

 

3. Afgesproken? 

Over afspraken in de klas.  

 

4. Wil je met me spelen? 

Over samen spelen.  

Thema 2 

Praten en luisteren 

1. Wat hoor jij? 

Over luisteren. 

 

2. Vraag maar raak 

Over vragen stellen.  

 

3. Vertel ’t maar! 

Over het vertellen van een samenhangend 

verhaal.  

 

4. Ik kan alles beter! 

Over opscheppen.  

 

 

Thema 3 

Ken je dat gevoel? 

1. Fijn of vervelend 

Over wat je kunt voelen. 

 

2. Bakkie troost 

Over verdriet en troosten 

 

3. Ben jij bang voor ….? 

Over bang zijn. 

 

4. Wat doe je als je boos bent? 

Over boos zijn. 

Thema 4 

Ik vertrouw op mij 

1. Kijk eens wat ik kan! 

Over wat je al kunt en waar je trots op 

bent.  

 

2. Mensen wensen 

Over wensen. 

 

3. Een aardigheidje 

Over aardig doen.  

 

4. Familiebanden 

Over verschillen tussen en 

overeenkomsten in thuissituaties. 

 

 

Thema 5 

Allemaal anders, iedereen gelijk 

1. Plagen of pesten? 

Over plagen en pesten. 

 

2. Je mannetje staan 

Over opkomen voor jezelf 

 

3. Niemand is hetzelfde 

Over verschillen en overeenkomsten 

tussen mensen. 

 

4. Wat vind jij? 

Over voorkeuren en verschillen van 

mening. 

Thema 6 

Lekker gezond 

1. Even lekker soppen 

Over schoon zijn en gezond blijven. 

 

2. Groter groeien 

Over wat er verandert als je groter wordt. 

 

3. Oei, kijk uit! 

Over gevaarlijke dingen doen en 

ongelukken voorkomen. 

 

4. Een applausje voor de groep 

Over wat je geleerd hebt en afscheid 

nemen. 
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Groep 4 

Thema 1 

De groep? Dat zijn wij! 

1. Daar zijn we weer! 

Samen plezier maken en elkaar beter leren 

kennen. 

 

2. Met z’n allen 

Over rekening houden met elkaar. 

 

3. Afspraak = afspraak 

Over afspraken maken en je eraan 

houden. 

 

4. Wat zullen we spelen? 

Over samen of alleen spelen. 

 

Thema 2 

Praten en luisteren 

1. Ssst! Ik luister 

Over luisteren en vertellen. 

 

2. Stel die vraag! 

Over vragen stellen en belangstelling 

tonen. 

 

3. Niet verstaan, wel begrepen! 

Over je verstaanbaar maken zonder 

(bestaande) woorden.  

 

4. Eerlijk of niet? 

Over waarom je soms iets niet eerlijk 

vertelt. 

 

 

Thema 3 

Ken je dat gevoel? 

1. Welke gevoel is dit? 

Over bang, boos, verdrietig of blij zijn.  

 

2. Om je dood te schamen 

Over schaamte. 

 

3. Verlegen zijn is niet zo fijn 

Over verlegen zijn. 

 

4. Als ik boos ben 

Over boos zijn. 

Thema 4 

Ik vertrouw op mij 

1. Spiegeltje, spiegeltje 

Over wat mooi is aan jezelf en anderen. 

 

2. Megatrots op mij 

Over trots zijn op jezelf. 

 

3. Goed gekozen 

Over keuzes maken. 

 

4. Wie zorgt voor mij? 

Over familie en zorgen voor elkaar. 

 

 

Thema 5 

Allemaal anders, iedereen gelijk 

1. Anders dan anderen 

Over pesten. 

 

2. En ik zeg: ‘Nee!’ 

Over ‘nee’ durven zeggen.  

 

3. Neem dat verlies 

Over winnen en verliezen. 

 

4. Wat is gewoon? Het kan ook 

anders! 

Over wat de één gewoon vindt en de ander 

juist niet. 

Thema 6 

Lekker gezond 

1. Een goed gevoel 

Over zintuiglijke sensaties, met name 

voelen. 

 

2. Horen en zien 

Over zintuiglijke sensaties, met name 

horen en zien. 

 

3. Ruiken en proeven 

Over zintuiglijke sensaties, met name 

ruiken en proeven. 

 

4. Ik weet nu meer 

Over wat je geleerd hebt en over afscheid 

nemen van elkaar. 
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Groep 5 

Thema 1 

De groep? Dat zijn wij! 

1. Daar ben ik weer! 

Samen plezier maken en elkaar beter leren 

kennen. 

 

2. Samen sterk 

Over samenwerken. 

3. Dat spreken we af! 

Over wat leuk en minder leuk is in de klas. 

 

4. Vrienden? 

Over vrienden zijn en samen spelen. 

 

Thema 2 

Praten en luisteren 

1. Moet je horen! 

Over het verschil tussen horen en 

luisteren. 

 

2. Nou vraag ik je! 

Over vragen stellen. 

 

3. Met wie spreek ik? 

Over telefoneren. 

 

4. Woorden die pijn doen 

Over woorden die je verdrietig, kwaad of 

blij maken. 

 

 

Thema 3 

Ken je dat gevoel? 

1. Hoe voel je je? 

Over zeggen wat je voelt en zien wat een 

ander voelt. 

 

2. Pechdag/geluksdag 

Over waarom de ene dag leuk is en de 

andere niet. 

 

3. Zoek! 

Over gehecht zijn aan voorwerpen en hoe 

het voelt als je ze kwijtraakt. 

 

4. Boos! Wat nu? 

Over boos zijn. Wat doe je als je boos 

bent. 

Thema 4 

Ik vertrouw op mij 

1. Schatzoeken 

Over waar je goed in bent en wat je leuk 

vindt. 

 

2. Wensen en verlangens 

Over wensen. Welke wensen zijn er en hoe 

kun je wensen van jezelf en anderen laten 

uitkomen? 

 

3. Weet je meer, dan ken je me beter 

Over het belang van elkaar kennen. 

 

4. Bij mij thuis 

Over zorgen voor elkaar. 

 

 

Thema 5 

Allemaal anders, iedereen gelijk 

1. Kijk naar jezelf! 

Over pesten en wat je eraan kunt doen.  

 

2. Jouw zin, mijn zin 

Over het voorkomen van ruzie en het weer 

goedmaken. 

 

3. Wel gelijk, toch uniek 

Over verschillen en overeenkomsten 

tussen mensen en landen. 

 

4. Het is maar hoe je het bekijkt 

Over de dingen van meerdere kanten 

bekijken. 

Thema 6 

Lekker gezond 

1. Ziek of gezond 

Over ziek zijn en gezond blijven. 

 

2. Waar kom jij vandaan? 

Over hoe baby’s groeien en geboren 

worden. 

 

3. Gevaarlijk of niet? 

Over gevaren en nadenken voor je iets 

doet. 

 

4. Wat een jaar! 

Over wat je geleerd hebt en afscheid 

nemen van elkaar. 
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Groep 6 

Thema 1 

De groep? Dat zijn wij! 

1.Hier zijn we weer! 

Samen plezier maken en elkaar beter leren 

kennen. 

 

2. Samenwerken  

Over helpen, geholpen worden en 

samenwerken. 

 

3. In de weer met sfeer 

Over graag of niet zo graag naar school 

gaan en het maken van afspraken. 

 

4. Ik voor jou, jij voor mij  

Over vriendschap en rekening houden met 

elkaar. 

 

Thema 2 

Praten en luisteren 

1. Goed (zo!) luisteren 

Over goed luisteren en samenvatten. 

 

2. Begrijp je mij? 

Over duidelijk maken wat je bedoelt. 

 

3. Zien, horen en denken 

Over het feit dat iedereen de wereld 

waarneemt vanuit zijn eigen perspectief. 

 

4. Dat geloof je toch niet? 

Over roddelen.  

 

Thema 3 

Ken je dat gevoel? 

1. Van binnen en van buiten 

Over het tonen van gevoelens. 

 

2. Spijt als haren op je hoofd 

Over ergens spijt van hebben en het weer 

goedmaken. 

 

3. Lachen, gieren, brullen 

Over lachen en de invloed die dit heeft op 

jezelf en anderen. 

 

4. Jaloers of zo? 

Over jaloezie. 

 

Thema 4 

Ik vertrouw op mij 

1. Mijn persoontje 

Over identiteit. Hoe zie je eruit? Waar houd 

je van? Wat wil je graag? 

 

2. Met de meeste hoogachting 

Over wie je bewondert en waarom. 

 

3. Stapje voor stapje 

Over leren van fouten. 

 

4. Wie ik niet kan missen 

Over mensen die belangrijk voor je zijn. 

 

 

 

Thema 5 

Allemaal anders, iedereen gelijk 

1. Jij mag niet meedoen! 

Over buitensluiten. 

 

2. Nee zeggen moet je durven 

Over groepsdruk en ‘nee’ zeggen. 

 

3. Ruzie! 

Over ruzie maken en het samen oplossen. 

 

4. Leven met een lichamelijke 

beperking 

Over hoe het is om met een handicap te 

leven. 

 

Thema 6 

Lekker gezond 

1. Gezond vanbinnen 

Over de binnenkant van het menselijk 

lichaam. 

 

2. Lekker gezond 

Over gezond eten en drinken. 

 

3. Narcissus 

Over verliefd zijn en liefde. 

 

4. De laatste les 

Over wat je geleerd hebt en afscheid 

nemen van elkaar. 
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Groep 7 

Thema 1 

De groep? Dat zijn wij! 

1. Leuk je weer te zien! 

Samen plezier maken en elkaar beter leren 

kennen. 

 

2. Veiligheid voorop 

Over veiligheid en vertrouwen op school en 

in de klas. 

 

3. Wat spreken we af? 

Over het belang van gezamenlijke 

afspraken. 

 

4. Een goede vriend is iemand die … 

Over vriendschap. 

Thema 2 

Praten en luisteren 

1. Jij vertelt, ik luister 

Over luisteren. 

 

2. Open of gesloten? 

Over het verschil tussen open en gesloten 

vragen. 

 

3. Lichaamstaal en intonatie 

Over wat je (zonder woorden) met je 

lichaam kunt zeggen. 

 

4. (On)vriendelijke berichten  

Over anonieme berichten via computer en 

telefoon. 

 

Thema 3 

Ken je dat gevoel? 

1. Zie en hoor je wat ik voel? 

Over het uiten van gevoelens. 

 

2. Wat maakt ons verdrietig? 

Over verdriet. 

 

3. Boos? Relax! 

Over kwaad worden en hoe je daarmee om 

gaat. 

 

4. Zeg wat je dwarszit 

Over hoe je kunt zeggen wat je dwarszit. 

 

Thema 4 

Ik vertrouw op mij 

1. Ken jij jezelf? 

Over het vergroten van zelfkennis en 

zelfvertrouwen. 

 

2. Kritiek en complimenten 

Over het geven en ontvangen van kritiek 

en complimenten. 

 

3. Is dat geheim? 

Over het al dan niet bewaren van 

geheimen. 

 

4. Dat is gewoon zo … 

Over gewoontes thuis. 

 

 

Thema 5 

Allemaal anders, iedereen gelijk 

1. Pesten, doe jij mee? 

Over pesters en meelopers. 

 

2. Ieder zijn eigen stijl 

Over voorkeursstijlen van leren. 

 

3. ’s Lands wijs, ’s lands eer 

Over landen, culturen en gewoontes. 

 

4. (Ver)oordeel niet te snel 

Over vooroordelen. 

 

Thema 6 

Lekker gezond 

1. Bewegen? Goed voor je gezondheid! 

Geweldig voor je humeur 

Over het belang van beweging. 

 

2. Roken schaadt de gezondheid 

Over roken en de gevolgen voor je 

gezondheid. 

 

3. Jongens, meisjes 

Over verschillen tussen jongens en meisjes 

en veranderingen in de puberteit. 

 

4. Evalu-wat? 

Kinderen evalueren in een spel wat ze 

geleerd hebben. 
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Groep 8 

Thema 1 

De groep? Dat zijn wij! 

1. Hoe gaat het nu?  

Samen plezier maken en elkaar beter leren 

kennen.  

 

2. Safety first!  

Over veiligheid op school en daarbuiten. 

  

3. We zijn het eens! 

Over het belang van afspraken maken in 

de klas. 

 

4. Vrienden voor het leven 

Over het maken, houden en verliezen van 

vrienden. 

 

Thema 2 

Praten en luisteren 

1. Ik luister! 

Over goed luisteren en begrepen worden. 

 

2. Leuk om te weten 

Over het stellen van vragen. Wat kun je 

vragen om een ander (meer) te laten 

vertellen? 

 

3. Hoe je denkt, maakt wat je ziet en 

hoort 

Over waarneming en hoe deze wordt 

beïnvloed. 

 

4. Stel je voor! 

Over het belang van een eerste indruk. 

 

Thema 3 

Ken je dat gevoel? 

1. Welk gevoel? 

Over het herkennen van gevoelens bij 

jezelf en anderen. 

 

2. Verdriet 

Over het voelen en verwoorden van 

verdriet. 

 

3. De zenuwen de baas 

Over zenuwachtig zijn en stress hebben. 

 

4. Boos 

Over hoe je anderen boos kunt maken en 

hoe je kunt zeggen wat je dwarszit. 

Thema 4 

Ik vertrouw op mij 

1. Vertrouwen in jezelf 

Over wat je allemaal al bereikt hebt en wat 

je nog wilt bereiken. 

 

2. Het glas is halfvol 

Over positief denken. 

 

3. Weet je … 

Over informatie verzamelen en verwerken, 

en waarom kennis leuk is. 

 

4. Verantwoordelijk? 

Over het dragen van verantwoordelijkheid. 

 

 

 

Thema 5 

Allemaal anders, iedereen gelijk 

1. Cyberpesten 

Over pesten via de computer en telefoon. 

 

2. Agressief, aarzelend of assertief 

Over ‘nee’ zeggen op verschillende 

manieren. 

 

3. Waar geloof jij in? 

Over godsdienst. 

 

4. Party, party! 

Over wereldfeesten. 

 

Thema 6 

Lekker gezond 

1. Alcohol, drugs en medicijnen 

Over verslavende middelen. 

 

2. Tot hier en niet verder 

Over seksuele intimidatie en weerbaarheid. 

 

3. De beuk erin! 

Over groepsdwang en zinloze vernielzucht. 

 

4. De volgende stap 

Over naar een nieuwe school gaan en 

afscheid nemen. 

 

 


