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Onderwerp:  

Jezelf durven zijn 

 

Leeftijdsgroep:   

Oudere kinderen 10 – 14 

jaar 

 

 

Materiaal 

- A3 papier 

- Pen 

- Zwarte fineliner 

- Stiften 

- Voorbeeldspreuken  

- Spiegel 

 

 

 

 

Bijzonderheden 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips 

- Google even op  

  handlettering en je krijgt  

  vele voorbeelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het lezen 
Gesprek over: wat vind je echt leuk om te doen? Waar ben je goed in 

en waar ben je minder goed in? 

Wat wil je bereiken? 

 
A) Op het vel wordt over twee kolommen het alfabet genoteerd (dus 

bijvoorbeeld 

in de eerste verticale rij de letters A-L en in de tweede kolom de 

letters M-Z). Vervolgens 

gaat het kind bij elke letter minimaal één woord bedenken dat bij 

hem past en dat met 

die letter begint. Het mag te maken hebben met opleiding, beroep, 

hobby’s, gezin, waarden, karaktereigenschappen enz. Als het hele 

alfabet is ingevuld is een soort schets van de persoon ontstaan. 

 

B) verzin een spreuk die past bij jou en bij wat jij wilt uitdragen. Schrijf 

met ‘handlettering’ de spreuk op en versier het. 

 

Differentiatie voor de jongere kinderen 
- Het kind zichzelf laten bekijken in de spiegel. Wat zie je? Wat valt 

jou op? Waar ben je blij mee? Wat wil je graag dat anderen van 

jou zien? Enz. 

- Ik ben… (naam van kind). Jullie lopen door de ruimte. Je nodigt 

het kind uit om elke keer als jullie elkaar in de ruimte tegen 

komen, op verschillende manieren “Ik ben…” te zeggen. 

Hard/zacht/ hoog/ laag enz. Welke manier vindt het kind het 

prettigst? Waarom? Durft het kind zichzelf te uiten? Ga daarna 

stapje voor stapje van heel zacht naar heel hard. Elke keer iets 

harder. Hoe hard durft het kind te gaan?  

Welke toon past het beste bij jou? Zoek de hoogte en het volume 

dat bij jou past door uit te proberen. Laat eens een paar keer 

horen? 

- Ook de ‘krachtzwaai’ is een werkvorm gericht op het jezelf mogen 

uiten. Ga met je armen in de lucht staan, veer iets door je knieën 

en zwaai je armen naar beneden. Laat ze ‘doorzwaaien’. Tijdens 

het armen omhoog doen adem je in en bij het naar beneden 

zwaaien blaas je alle lucht uit je. Als je dat een paar keer hebt 

gedaan kun je de stem erbij gaan gebruiken. Eerste paar keer op 

‘nee’, daarna op ‘ja’ en de laatste keren op een door het kind zelf 

gekozen woord. 
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