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Lesduur: 45 min

Leerdoel:

De kinderen verkennen het begrip vriendschap

Wat heb je nodig

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

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

htm) Waarbij Eva, Jackie en Thomas het idee 

smeden dat Eva de volgende dag een nachtje 

weg blijft, vervolgens gaan ze stiekem 

zwemmen bij de villa tot en met de man 

thuiskomt, je ziet hem door de voordeur 

komen. (Dus niet dat hij naar buitenkomt)

•  Foto’s van de kinderen met hun vrienden/

vriendinnen

• Papier, lijm, kleurpotloden

Intro

Eva heeft twee heel goede vrienden: Jackie en 

haar broer Thomas. Samen met hen doet ze 

leuke dingen: ze varen in hun bootje, zijn op 

school veel met ze drieen en ze zwemmen 

bijvoorbeeld stiekem in een zwembad van een 

huis dat te koop staat. Eva kan ook met haar 

probleem bij hen terecht: haar ouders hebben 

heel vaak ruzie met elkaar. Daardoor is het 

helemaal niet gezellig bij eva thuis. Jackie en 

Thomas willen eva graag helpen. Samen met 

hen bedenkt Eva een plan om haar ouders 

wakker te schudden.

Werkwijze

Laat de kinderen de twee foto’s zien van Eva, 

Jackie en Thomas. Wat denken de kinderen als 

ze deze foto’s zien? Zijn het vrienden van elkaar 

en zo ja, waar kunnen ze dat aan zien? Vertel 

de kinderen dat Eva, Jackie en Thomas heel 

goede vrienden zijn.

Auteur: Marieke de Geus

Vrienden zijn
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Laat vervolgens het filmfragment zien. Wat 

vinden de kinderen van Eva, Jackie en Thomas? 

Waaraan merken ze dat het goede vrienden 

zijn? (Jackie en Thomas willen Eva helpen, ze 

bedenken een plan, ze spelen, zwemmen samen 

en maken spannende dingen mee).

Praat met de kinderen over vriendschap. Vraag 

bijvoorbeeld: wat is vriendschap? Met wie kun 

je vrienden zijn? (Het hoeft niet per se iemand 

uit de klas of iemand van dezelfde leeftijd te 

zijn. Het kan een sportvriendje zijn, een vriend 

die het kind op vakantie heeft ontmoet, of een 

opa of oma. Maak de kinderen hierop attent.) 

Waar merk je aan dat iemand een vriend is? 

Wat doe je om te laten zien dat iemand een 

vriend is? Wat kun je allemaal samen met je 

vrienden doen? Maak van alle antwoorden een 

woordspin op het bord rondom het woord 

vriendschap.

Print het bijgevoegde vriendschapsvel uit voor 

alle kinderen. Deel vervolgens de vriend-

schapsvellen en lijm uit en laat de kinderen de 

meegebrachte foto bovenaan op het vel  

plakken. Vraag de kinderen om de antwoorden 

onder de zinnen te schrijven.

Laat de kinderen na afloop het vriendschapsvel 

versieren.

Nodig vervolgens een aantal kinderen uit 

om hun papier aan de groep te laten zien en 

erover te vertellen. Praat vervolgens over de 

overeenkomsten en de verschillen in vriend-

schap. Doe je met elke vriend hetzelfde? Of  

verschilt dat? Is elke vriendschap anders? Laat 

ze tenslotte op hun vriendschapsvel een 

overeenkomst en een verschil opschrijven 

tussen hen en hun vriend (in).

Hang de vriendschapsvellen op in de klas.
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Vragen

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

............................................................................................. is mijn vriend(in), omdat ..................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Dit vinden wij leuk om samen te doen: ....................................................................................................................................

Hieraan zien mensen dat wij vrienden zijn: ............................................................................................................................

Dit vind ik bijzonder aan mijn vriend(in): ................................................................................................................................

Het leukste wat wij samen hebben beleefd, is ......................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Vriendschapsvel


