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BANG
Invalshoek 1

de leerling krijgt de kans om over 
een situatie te vertellen waarin hij 
zich bang voelde: 

•	 Heb	jij	je	tijdens	deze	actie/bij	
het	horen	van	het	verhaal/…		
(vul	in	wat	van	toepassing	is)	
bang	gevoeld?

•	 Wanneer	was	dat?

•	 Wat	was	er	gebeurd?

•	 Wat	voelde	je	toen?

•	 Wat	heb	je	toen	gedaan?

BANG
Invalshoek 2

de leerling probeert een gevoel uit 
te beelden:

•	 Laat	eens	zien	hoe	je	kijkt	als	jij	
bang	bent.

•	 Laat	eens	met	je	lichaam	zien	
wat	je	doet	als	jij	bang	bent.

BANG
Invalshoek 3

de leerling probeert zich in te leven 
in een andere leerling:

•	 Denk	je	dat	er	iemand	in	de	klas	
zich	tijdens	deze	actie/bij	het	
horen	van	het	verhaal/…		(vul	
in	wat	van	toepassing	is)	bang	
voelde?	Wie?

•	 Waarom	denk	je	dat?	Kon	je	dat	
aan	iets	merken?	

•	 Hoe	voel(de)	jij	je	daarbij?

•	 Heb	jij	toen	iets	gedaan?	

BANG
Invalshoek 4

(indien	van	toepassing) de leer-
ling probeert zich in te leven in 
de hoofdfiguur van het project of 
verhaal

•	 Wanneer	voelde	…	zich	bang	
volgens	jou?

•	 Waarom	was	…	bang?

•	 Wat	deed	…	toen	hij	bang	was?

BOOS
Invalshoek 1

de leerling krijgt de kans om over 
een situatie te vertellen waarbij hij 
zich boos voelde: 

•	 Heb	jij	je	tijdens	deze	actie/bij	
het	horen	van	het	verhaal/…		
(vul	in	wat	van	toepassing	is)	
boos	gevoeld?	

•	 Wanneer	was	dat?

•	 Wat	was	er	gebeurd?

•	 Wat	voelde	je	toen?

•	 Wat	heb	je	toen	gedaan?

BOOS
Invalshoek 2

de leerling probeert een gevoel uit 
te beelden:

•	 Laat	eens	zien	hoe	je	kijkt	als	jij	
boos	bent.

•	 Laat	eens	met	je	lichaam	zien	
wat	je	doet	als	jij	boos	bent.

BOOS
Invalshoek 3

de leerling probeert zich in te leven 
in een andere leerling:

•	 Denk	je	dat	er	iemand	in	de	klas	
tijdens	deze	actie/bij	het	horen	
van	het	verhaal/…		(vul	in	wat	
van	toepassing	is)	boos	was?	
Wie?

•	 Waarom	denk	je	dat?	Kon	je	dat	
aan	iets	merken?	

•	 Hoe	voel(de)	jij	je	daarbij?

•	 Heb	jij	toen	iets	gedaan?

BOOS
Invalshoek 4

(indien	van	toepassing) de leer-
ling probeert zich in te leven in 
de hoofdfiguur van het project of 
verhaal

•	 Wanneer	voelde	…	zich	boos	
volgens	jou?

•	 Waarom	was	…	boos?

•	 Wat	deed	…	toen	hij	boos	was?
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BLIJ
Invalshoek 1

de leerling krijgt de kans om over 
een situatie te vertellen waarin hij 
zich blij voelde: 

•	 Heb	jij	je	tijdens	deze	actie/bij	
het	horen	van	het	verhaal/…		
(vul	in	wat	van	toepassing	is)	blij	
gevoeld?

•	 Wanneer	was	dat?

•	 Wat	was	er	gebeurd?

•	 Wat	voelde	je	toen?

•	 Wat	heb	je	toen	gedaan?

BLIJ
Invalshoek 2

de leerling probeert een gevoel uit 
te beelden:

•	 Laat	eens	zien	hoe	je	kijkt	als	jij	
blij	bent.

•	 Laat	eens	met	je	lichaam	zien	
wat	je	doet	als	jij	blij	bent.

BLIJ
Invalshoek 3

de leerling probeert zich in te leven 
in een andere leerling:

•	 Denk	je	dat	er	iemand	in	de	klas	
zich	tijdens	deze	actie/bij	het	
horen	van	het	verhaal/…		(vul	
in	wat	van	toepassing	is)	blij	
voelde?	Wie?

•	 Waarom	denk	je	dat?	Kon	je	dat	
aan	iets	merken?	

•	 Hoe	voel(de)	jij	je	daarbij?

•	 Heb	jij	toen	iets	gedaan?	

BLIJ
Invalshoek 4

(indien	van	toepassing)	de leer-
ling probeert zich in te leven in 
de hoofdfiguur van het project of 
verhaal

•	 Wanneer	voelde	…	zich	blij	
volgens	jou?

•	 Waarom	was	…	blij?

•	 Wat	deed	…	toen	hij	blij	was?

BEDROEFD
Invalshoek 1

de leerling krijgt de kans om over 
een situatie te vertellen waarin hij 
zich bedroefd voelde: 

•	 Heb	jij	je	tijdens	deze	actie/bij	
het	horen	van	het	verhaal/…		
(vul	in	wat	van	toepassing	is)	
bedroefd	gevoeld?

•	 Wanneer	was	dat?

•	 Wat	was	er	gebeurd?

•	 Wat	voelde	je	toen?

•	 Wat	heb	je	toen	gedaan?

BEDROEFD
Invalshoek 3

de leerling probeert zich in te leven 
in een andere leerling:

•	 Denk	je	dat	er	iemand	in	de	klas	
zich	tijdens	deze	actie/bij	het	
horen	van	het	verhaal/…		(vul	in	
wat	van	toepassing	is)	bedroefd	
voelde?	Wie?

•	 Waarom	denk	je	dat?	Kon	je	dat	
aan	iets	merken?	

•	 Hoe	voel(de)	jij	je	daarbij?

•	 Heb	jij	toen	iets	gedaan?	

BEDROEFD
Invalshoek 4

(indien	van	toepassing) de leer-
ling probeert zich in te leven in 
de hoofdfiguur van het project of 
verhaal

•	 Wanneer	voelde	…	zich	bedroefd	
volgens	jou?

•	 Waarom	was	…	bedroefd?

•	 Wat	deed	…	toen	hij	bedroefd	
was?

BEDROEFD
Invalshoek 2

de leerling probeert een gevoel uit 
te beelden:

•	 Laat	eens	zien	hoe	je	kijkt	als	jij	
bedroefd	bent.

•	 Laat	eens	met	je	lichaam	zien	
wat	je	doet	als	jij	bedroefd	bent.


