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Lesduur: 45 Min

Leerdoel: De Kinderen Onderzoeken Het 

Gevoel Van Teleurstelling

Wat heb je nodig

•  Het filmfragment (http://www.malmberg.nl/

Basisonderwijs/Mijn-Malmberg/Juf/Juf-home.

htm) 

Waarbij Eva samen met haar vader thuiskomt, 

haar moeder komt naar buiten en Eva hoort 

dat ze niet samen naar de film gaan de 

volgende dag en dat haar vader ook geen tijd 

heeft

• Papier, potloden, viltstiften

Intro

Eva had zich erg verheugd om samen met haar 

moeder naar de film te gaan. Ze had het zelfs al 

tegen Jackie en Thomas verteld. Als Eva samen 

met haar vader thuiskomt, hoort ze van haar 

moeder dat het niet door kan gaan, omdat haar 

moeder moet werken. En haar vader heeft ook 

geen tijd. Alleen mag ze niet. Het is de laatste 

dag dat de film draait. Eva is heel erg 

teleurgesteld.

Werkwijze

Lees de kinderen de volgende zinnen voor:

Mijn beste vriendje komt niet spelen, hij is ziek.

Ik ben nog te klein voor de achtbaan.

Het zwembad was dicht op zaterdag.

Mijn moeder moet werken, dus we gaan niet 

naar de film.

Op de eerste vakantiedag, brak ik mijn been.

Wat vinden de kinderen hiervan? Welk gevoel 

roepen deze zinnen op? Is het leuk of juist niet? 

Hebben de kinderen wel eens iets meegemaakt 

als beschreven wordt in bovenstaande zinnen? 

Laat ze erover vertellen. Hoe voelden ze zich? 

Vertel dat als iets of iemand niet aan je 

verwachtingen voldoet, dat je dan teleurgesteld 

kunt zijn. Kennen de kinderen dit gevoel? 

Vraag de kinderen waardoor je nog meer 

teleurgesteld kunt zijn. Denk bijvoorbeeld aan 

iets niet mogen van je ouders, een afspraak die 

niet doorgaat, je zusje of je beste vriend die 

heel flauw tegen je doet. Kunnen ze het gevoel 

omschrijven? Vraag bijvoorbeeld ook: hoe kijk 

als je teleurgesteld bent en wat doe als je 

teleurgesteld bent? Zijn er grote en kleine 

teleurstellingen? Gaat het gevoel van 

teleurgesteld zijn ook weer over? Snel of 

langzaam en hoe?

Schrijf de duidelijkste, mooiste voorbeelden van 

de kinderen in steekwoorden op het bord.

Laat vervolgens het filmfragment zien. Wat 

gebeurt er met Eva? Hoe voelt Eva zich? 

Waaraan kunnen de kinderen dat zien? (gezicht, 

lichaamshouding, reactie) Kunnen ze zich 

voorstellen hoe Eva zich voelt? Hebben de 

kinderen een soortgelijke situatie ook wel eens 

meegemaakt?

Vertel de kinderen dat ze een zelfportret gaan 

tekenen van hoe ze eruitzagen toen ze 

teleurgesteld waren en toen ze weer blij waren. 

Zorg voor een rustige sfeer in de klas. Deel 

vellen papier uit en schrijf de volgende zinnen 

op het bord:

Dit was er gebeurd: 

Ik voelde mij:

Zo ging het over: 

Laat de kinderen, voordat ze beginnen met 

tekenen, het vel in tweeen verdelen en laat ze 

de drie zinnen onderaan hun tekenvel schrijven, 

met voldoende ruimte om te kunnen schrijven. 

Vraag na afloop of er kinderen zijn die hun 

tekening willen laten zien en erover willen 

vertellen.

Niet leuk!
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