
Is iemand onaardig  
tegen mij? Dan ben ik ook 
onaardig tegen hem of haar.

Afspraken? Prima. 
Maar je kunt ze niet 
altijd nakomen.

Ik kan positief 
communiceren en 

weet dat dit gedoe 
kan voorkomen.Kwink

koelkast
poster

Ik werk mee aan 
groepsafspraken en 

weet waarom deze 
belangrijk zijn.

Ik vertel wie ik 
ben en leer mijn 
groep kennen.

Ik herken 
emoties als 
ik een keuze 

maak.

Ik ben 
verdraagzaam in 
het contact met 

anderen.
1 3Samen 

bespreken

Een nieuw iemand in de 
groep moet zich altijd  
aan de groep aanpassen.
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De Keuze-
rechercheur
Iedereen maakt keuzes, ijs of een appel, 
voetballen of hockey? Die keuzes hebben 
niet alleen invloed op jezelf maar ook 
op de ander. Wil jij niet met je broertje 
voetballen, dan heeft hij geen maatje. Let 
de komende week eens op de emoties 
van de ander als jij een keuze maakt. Turf 
op de smileys hieronder welke emotie de 
ander (ongeveer) heeft. 

Doe je als 
Condor, dan...

 -  neem je afstand en denk je na voordat je spreekt
- benoem je wat er gebeurt
- blijf je vriendelijk 
 -  houd je rekening met de gevoelens van de ander

neem je afstand en denk je na voordat je spreekt
- benoem je wat er gebeurt

Doe je als Kalkoen, dan...- begin je te praten voordat je hebt nagedacht
- zeg je wat jij vindt- interesseren de gevoelens van de ander jou niet

- gebruik je woorden als nooit, altijd, telkens en vaak

Positief communiceren als Condor
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Het Condor- 
 en Kalkoenspel
Handig communiceren is fijn voor iedereen 
in huis, maar natuurlijk lukt dat niet altijd. In 
dit spel speel je drie situaties na waarin je 
de afgelopen tijd onhandig of juist han-
dig communiceerde. Speel altijd zowel de 
echte als de tegengestelde situatie. Dus 
ben je onhandig geweest, los het dan nu 
handig op. 

Wat is normaal en wat niet? En 
wie bepaalt dat eigenlijk? Het 
korte antwoord is: er bestaat geen 
normaal, iedereen is anders en die 
verschillen zijn juist interessant. Zoek 
daarom in je buurt naar tien mensen 
of dingen die er anders uitzien dan 
jijzelf of je eigen huis. Noteer ze of 
maak er een foto van (als je dat 
hebt gevraagd). Praat er thuis eens 
over door. Hoe kijken je gezinsleden 
naar de foto’s die jij hebt gemaakt? 

In je klas ken je vast iedereen. Maar hoe is 
dat in je buurt? Zijn er kinderen die je wel 
vaak ziet, maar van wie je de naam niet 
weet? Of waar ze wonen en wat ze leuk 
vinden? Stel… je gaat jezelf aan iemand 
voorstellen, wat zeg je dan? Schrijf hieronder 
wie jij bent, wat je goed kan en waar je juist 
wel wat hulp bij kan gebruiken. 

Dit 
ben 
ik!

Dit ben ik... Dit ben ik...

1.  ..............................................................................

2. .............................................................................

3. .............................................................................

4. .............................................................................

5. .............................................................................
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n de klas ben je bezig met het maken van afspraken. 
Maar wat zijn de belangrijkste afspraken bij jullie 
thuis? Iedereen schrijft de belangrijkste vijf op 

zonder te overleggen. Daarna wissel je 
de afspraken met elkaar uit. Maak 
samen een top 3:  
zo doen wij dat!

nieuwsgierig

spannend

zeker

angstig

vrolijk

agressief

ontspannen betrokken

enthousiast

trots

verlegen

prettig

onzeker

alleen


