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Ontwerp leeractiviteit 

2019-2020 
Is dit document nieuw voor je, klik dan even op het tekstballonnetje hiernaast * →. 

 

Naam student(e): Niels De Witte 

Opleiding: Bachelor Lager Onderwijs Niveau  1 ☐   2☐   3 ☒ 

Stageschool:  Mentor(en)  

Leerlingen: Leerjaar/groep 5de leerjaar Aantal leerlingen  

Leergebied(en): RK-Godsdienst 

Kies 

Kies 

Onderwerp 

activiteit: 

Na regen komt zonneschijn: conflicten oplossen 

☒ Nieuwe leerstof                  ☐ Herhaling                 ☐ Andere:  

Timing: Datum   Begin- en einduur 

Focusdoel*: Jullie leren vandaag hoe je een conflict op de juiste manier kan oplossen. 

Situering 
focusdoel*: 

Situering in het leerplan (ca. 4 leerplandoelen) 

RKlg3 In Bijbelverhalen, geloofsverhalen, geloofsbeelden en rituelen op het spoor 
komen wat christenen beluisteren als Gods woord voor mensen vandaag. Het eigen 

verhaal hiermee verbinden. 

RKlg2Komen tot communicatie op levensbeschouwelijk, religieus en/of godsdienstig 

vlak, verbaal of niet-verbaal 
 

Concretisering focusdoel (ca. 4 doelen) 

De leerlingen kunnen vertellen over een conflict dat ze meemaakten.  

De leerlingen kunnen een conflict oplossen. 

De leerlingen kunnen luisteren naar een Bijbelverhaal. 

 

Beginsituatie*:  Inhoudelijke beginsituatie 

De leerlingen hebben nog geen lessen gehad over het oplossen van conflicten. Aan de 

deur hangt wel een plan om het conflict op te lossen maar dit werd niet echt besproken 

met de leerlingen. In het begin van het schooljaar is hier kort op ingegaan.  

 

Leef- en ervaringswereld van de leerlingen 

Conflicten en ruzie komt jammer genoeg regelmatig voor in de leefwereld van de 
kinderen. Op de speelplaats zijn er soms conflicten en die willen we liefst oplossen. Het 

onderwerp van de Godsdienstles sluit dus heel nauw aan bij de leef en ervaringswereld 

van de kinderen. Het komt voor op school maar ook daarbuiten.  

 

Organisatorische beginsituatie 

We vertellen in de vertelhoek en de tekening maken we vanop onze plaats.  
De leerlingen luisteren in de vertelhoek naar de zandzakvertelling.  

 

Gedifferentieerde beginsituatie van de leerlingen 

Tijdens deze les wordt er niet echt gedifferentieerd. De leerlingen die liever niets 

vertellen zijn dit niet verplicht.  

Andere 

 

Teamteaching*:  
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Inhoudsanalyse*: Inhoudelijke essentie 

De leerlingen leren over het verhaal van Jozef dat zijn broers hem in een put gooien 
omdat ze boos zijn. Er is een conflict dat ze op die manier oplossen.  

De leerlingen luisteren naar het verhaal. Ze vertellen zelf over een conflict dat ze 

meemaakten. Ze hebben ongetwijfeld zelf al eens een ruzie gehad en vertellen hoe ze 

dit oplosten of niet oplosten.  
Aan de hand van een stappenplan leren ze om op een correcte manier een conflict op te 

lossen. Ze leren technieken om de conflicten op te lossen.  

Ze kunnen ook zelf een betere oplossing zoeken voor het conflict tussen de broers en 

Jozef. Ze verwerken deze oplossing in een tekening. Ze gaan creatief aan de slag om dit 
op te lossen. Hoe zou jij het oplossen nu je het stappenplan geleerd hebt? Verwerk dit 

in een creatieve tekening. 

  

Inhoudelijke stappen 

Eerst is er een zandzakvertelling waarbij de leerlingen luisteren naar het verhaal. Hierna 

vertellen ze aan elkaar een conflict dat ze zelf meemaakten. De leerlingen luisteren naar 
elkaar. 

Vervolgens krijgen ze een stappenplan en bespreken we dit plan klassikaal.  

Als laatste zoeken de leerlingen een oplossing voor het conflict en verwerken dit in een 

tekening. 
 

Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 

De leerlingen luisteren niet naar elkaar. 

De leerlingen durven niet te vertellen aan elkaar.  

De leerlingen vinden het moeilijk om hun oplossing in een tekening te verwerken. 

 

Kernbegrippen 

Conflict, ruzie, oplossing, … 

Gebruikte bronnen*:  Stage WO thema\Stappenplan_Ruzie oplossen.pdf 

KlasCement 

Bijlagen*: Stage WO thema\Stappenplan_Ruzie oplossen.pdf 

Materiaal: Zandzak, poppetjes, stappenplan, tekenpapier 

Terugblik 
leeractiviteit*: 

 

Feedback van mentor op voorbereiding: 

 

VERLOOP LEERACTIVITEIT 
 

 

Oriëntatiefase 

15 min Zandzakvertelling: LK neemt de leerlingen mee naar de vertelhoek. Hier vertelt hij met de 
zandzak het verhaal van Jozef.  

Jozef krijgt een mantel van zijn vader en de andere broers zijn jaloers en zijn boos op Jozef. In 

plaats van het uit te praten besluiten de broers Jozef in een put te gooien en te verkopen. Tot 

hier loopt het verhaal. 
Er is dus een conflict in het verhaal. 

LK stelt vragen aan de leerlingen. 

Waarom zijn de broers boos? (Ze willen ook zo een mooie mantel, jaloers) 

Is dit een goede oplossing om een conflict op te lossen? (neen) 
Wat zouden ze anders kunnen doen? (eigen antwoord) 

 

file:///C:/Users/Niels/Documents/Stage/Stage%20WO%20thema/Stappenplan_Ruzie%20oplossen.pdf
file:///C:/Users/Niels/Documents/Stage/Stage%20WO%20thema/Stappenplan_Ruzie%20oplossen.pdf
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Leerfase 1 (verwervingsfase)  

10 min LK laat nu de leerlingen aan het woord. De leerlingen mogen nu een eigen ervaring vertellen. 
Hebben jullie zelf al eens ruzie gehad? Hoe kwam dit? Hoe heb je deze ruzie opgelost? 

Leerlingen mogen nu om beurt iets vertellen. Als leerlingen liever niks vertellen zijn ze zeker 

niet verplicht. Ze beslissen zelf of ze aan het woord willen komen of niet. 

Het begint met een verhaal van de leerkracht waarin hij of zij ruzie had. 
 

Leerfase 2 (verwervings- / verwerkingsfase) 

10 min Leerlingen krijgen per 2 een stappenplan om een ruzie op te lossen. Ze bekijken dit per 2 en 

bespreken het stappenplan onderling.  

Na enkele minuten bespreken we klassikaal het stappenplan.  

Wat paste je al toe om een ruzie op te lossen? 
Wat is nieuw? Wat kan je volgende keer gebruiken? 

Wat ga je volgende keer gebruiken om een conflict op te lossen? 

 
 

Slotfase 

15 min We gaan terug op onze plaats zitten.  

Hoe hadden de broers het conflict beter kunnen oplossen? 

Werk je idee uit in een tekening waarin duidelijk wordt hoe ze het conflict oplossen. De 
leerlingen maken een tekening waarin ze hun oplossing voor het conflict uitwerken. Op het 

einde lichten enkele leerlingen hun idee toe. 

 
 

Ben je klaar ? Check dan even of je niets vergeten bent. Gebruik hiervoor eventueel het memo-
lijstje bij de opmerkingen 
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