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T-shirt Labelles
OB + BB
Inhoudsopgave
- Lessen:
Les groep 1/3

‘Wat heb ik nodig?’

P.3

Les groep 4/8

‘Wat heb ik nodig?’

P.5

‘Werkblad T-shirt’

P.9

- Bijlagen:
Bijlage 1
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T-shirt Labelles, groep 1-3
Voorbereiding:

Doel:
Tijd:
Vorm:
Nodig:

‘Wat heb ik nodig?’

Maak een voorbeeld t-shirt (zie evt het vb t-shirt in de bijlage), met
voorbeelden die passend zijn bij jouw klas. Wordt er bijv. veel
speelgoed afgepakt, dan kan je bijv. dingen over samen delen en
aardig vragen op het t-shirt zetten. Wordt er veel geduwd en
getrokken, zet er dan bijv. dingen op over lief aanraken.
Kinderen bij zichzelf laten nagaan wat ze nodig hebben om zich
goed te blijven voelen. Daarnaast bewustwording van wat de
andere kinderen en de leerkracht nodig heeft,
30 min.
Uitleg, groepsgesprek, zelfstandig werken, tekenen, presenteren.
- Afhankelijk van waar de school voor heeft gekozen, voor
iedereen een echt T-shirt of een uitgeknipt T-shirt (zie een
voorbeeld in de bijlage) met hun naam erop.
- Voor iedereen genoeg stiften/ potloden.

1. Introductie:
- ‘Voel allemaal eens achter in je trui of t-shirt, of soms zit het in de zijkant van je tshirt. Wat zit daar? Een soort een fliebertje, dat noemen ze een label! En kijk
eens bij je buurman of buurvrouw of zij ook zo’n label hebben. Waarvoor zit dat
label in je kleren?’
- Dat label zit er om jou te vertellen hoe je voor je kleren moet zorgen. Hoe je het
beste voor je kleren kan zorgen, hoe je er het beste mee om kan gaan. Hoe je
het bijv moet wassen. Want als je sommige kleren bijvoorbeeld te heet wast, dan
krimpt het, dan wordt het heel klein.’
- Soms zou ik wel willen dat iedereen om me heen ook zo’n label zou hebben. Dat
ik heel makkelijk zou kunnen kijken hoe je het beste voor iemand kan zorgen,
want dat is fijn om te weten.
- Verzin een persoonlijk vb van iemand die je kent met een specifieke
gebruiksaanwijzing en een persoonlijk vb van iets wat je zelf fijn vindt. Of gebruik
het onderstaande vb:
‘Zo heb ik bijv. een neef die soms zo boos kan worden dat het lijkt of hij uit elkaar
gaat knallen. Wie van jullie heeft dat gevoel ook wel eens gehad, dat je zo boos
bent? Maar als hij zo boos is wil hij het liefst even alleen zijn. Als hij even alleen
gaat zitten en diep ademhaalt dan gaat het al snel wel weer. Maar als hij zo boos
is en mensen gaan zich hem allemaal vragen stellen dan wordt hij alleen maar
bozer. En dan wordt het probleem alleen maar groter. Dat is fijn om te weten als
je hem kent. Dat is een stukje van hoe je het beste voor hem kan zorgen.
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Maar als ik bijv. verdrietig ben dan vind ik het juist heel fijn als iemand me wil
troosten, als iemand even bij me komt zitten en lief voor me is. Dat is een stukje
van hoe jullie misschien wel goed voor mij kunnen zorgen.’
‘Wie van jullie zou wel willen dat alle mensen ook zo’n t-shirt label zouden
hebben? Zodat je zou weten hoe je het beste met iemand om kan gaan. Zodat
je niet hoeft te raden hoe je iemand het beste kan helpen? Of het per ongeluk
helemaal verkeerd doet. Dat zou wel handig zijn, hè. Als je dat van iedereen in
de klas zou weten. En dat is wat we vandaag gaan maken. ’

2. Denk even voor jezelf na… (als soort van geleide meditatie)
- ‘Denk even voor jezelf na, ben jij iemand die wil dat mensen bij je blijven als je je
verdrietig voelt. Ben jij iemand die dan even op schoot wil zitten en geknuffeld wil
worden. Of wil je dan liever samen een spelletje gaan doen?’
- ‘Doe je ogen dicht en bedenk hoe dat bij jou zit, hoe wil je dat mensen met je
omgaan:
*Wat is iets dat jij heel fijn vindt als andere kinderen of de juf bij je doen.
*Wat is iets dat je juist niet fijn vindt.
*Hoe kan iemand jou het beste opvrolijken?
*Wat vind je leuk om te doen? Hou je van spelen met de bal, of liever in de
zandbak?
*Hou je van knuffelen, of hou je juist van stoeien?
-‘Hoe wil jij dat andere mensen met je omgaan? Wat vind jij het allerbelangrijkst?’
Laat een aantal kinderen klassikaal antwoord geven. Benadruk dat het juisst okee is
als dat voor iedereen verschillend is.
3. T-shirt
- ‘Wie van jullie zou wel willen dat je zelf zo’n label hebt? Zodat iedereen meteen
kan zien hoe ze het beste voor jou kunnen zorgen. Zodat ze daar rekening mee
kunnen houden.’
- ‘Dat gaan we vandaag maken. Niet een label, maar een t-shirt waarop je laat
zien hoe mensen het beste voor je kunnen zorgen. Zodat iedereen dat weet. Een
t-shirt waarmee jij aan iedereen in de klas kan laten weten wat jij nodig hebt.’
- (Sla vb vel open) ‘Kijk zoals deze… Dit is het t-shirt van Gavin. En Gavin wil
graag…’ (Benoem wat er op staat)
4. Instructies
- ‘Je krijgt straks van ons een t-shirt met je eigen naam er op.’
- ‘Bedenk nog even wat jij had bedacht net wat je juist wel fijn vindt en wat je juist
liever niet wil. Dan komen wij rond om dat op je t-shirt te schrijven. Jij kunt
ondertussen tekeningen maken van waar je blij van wordt. Als je het fijn vindt om
buiten te spelen kan je misschien een zonnetje tekenen. Als je van voetbal houdt
teken je een voetbal. Of misschien kan jij het beste getroost worden door je
knuffel, dan teken je je knuffel. Misschien kun je het ook wel tekenen met de
kleuren waar jij vrolijk van wordt. Of met je lievelingskleuren’
- Als de t-shirts klaar zijn laten jullie je t-shirt aan elkaar zien.
- Dan kun je evt. met z’n allen met het t-shirt voor je borst op de foto.
5. Afsluiting
- Hang de t-shirts op de muur, of aan een lijn, als aan een waslijn door de klas.
- ‘Wat handig dat we dit nu hebben! Dus je kan best af en toe op iemands t-shirt
spieken, hoe je het beste met iemand om kan gaan
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T-shirt Labelles, groep 4-8
Voorbereiding:

Doel:
Tijd:
Vorm:
Nodig:

‘Wat heb ik nodig?’

Maak een voorbeeld t-shirt, ( je kan daarvoor het voorbeeld t-shirt
in de bijlage gebruiken), met voorbeelden die passend zijn bij jouw
klas. Wordt er bijv. veel gescholden, dan kan je bijv. dingen over
respectvol met elkaar praten op het t-shirt zetten. Wordt er veel
geroddeld, zet er dan bijv. dingen op over eerlijk tegen elkaar zijn.
Je kan ook als voorbeeld een t-shirt van jezelf maken als je dat
interessanter vindt om met de kinderen over de hebben.
Kinderen bij zichzelf laten nagaan wat ze nodig hebben om zich
goed en veilig te kunnen voelen in de klas. Kinderen komen ook te
weten wat de andere kinderen en de leerkracht nodig hebben.
30 min.
Uitleg, groepsgesprek, zelfstandig werken, tekenen, presenteren.
- Afhankelijk van waar de school voor heeft gekozen, voor
iedereen een echt T-shirt of een uitgeknipt T-shirt (zie een
voorbeeld in de bijlage) met hun naam erop.
- Voor iedereen genoeg stiften/ potloden.

1. Introductie:
- ‘Voel allemaal eens achter in je trui of t-shirt, of soms zit het in de zijkant van je tshirt. Wat zit daar? Een label! En kijk eens bij je buurman of buurvrouw wat er op
dat label staat. Waarvoor zit dat label in je kleren?’
- Brainstorm: Laat de kinderen hun vinger opsteken en antwoord geven.
- ‘Dat label zit er om jou te vertellen hoe je je kleren moet behandelen. Hoe je het
beste voor je kleren kan zorgen, hoe je er het beste mee om kan gaan. Want als
je het bijvoorbeeld te heet wast, dan krimpt het, dan wordt het heel klein.’
- ‘Babies worden niet geboren met een label. Maar wij willen ook graag dat
mensen goed voor ons zorgen. Wij gaan natuurlijk niet in de wasmachine… Maar
we weten vaak zelf het beste hoe je wil dat anderen voor jou zorgen.’
- Verzin een persoonlijk vb van iemand die je kent met een specifieke
gebruiksaanwijzing en een persoonlijk vb van iets wat je zelf fijn vindt. Of gebruik
het onderstaande vb:
‘Zo heb ik bijv. een neef die soms zo boos kan worden dat het lijkt of hij uit elkaar
gaat knallen. Wie van jullie heeft dat gevoel ook wel eens gehad, dat je zo boos
bent? Maar als hij zo boos is wil hij het liefste even alleen zijn. Als hij even alleen
gaat zitten en diep ademhaalt dan gaat het meestal na een minuutje wel weer.
Maar als hij zo boos is en mensen gaan zich hem allemaal vragen stellen dan
wordt hij alleen maar bozer. En dan wordt het probleem alleen maar groter. Dat
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is fijn om te weten als je hem kent. Dat is eigenlijk een stukje van hoe je het
beste voor hem kan zorgen.
Maar als ik bijv. verdrietig ben dan vind ik het juist heel fijn als iemand me wil
troosten, als iemand even bij me komt zitten en lief voor me is. Dat is een stukje
van hoe jullie misschien wel goed voor mij kunnen zorgen.’
‘Wie van jullie zou wel willen dat alle mensen ook zo’n t-shirt label zouden
hebben? Zodat je zou weten hoe je het beste met iemand om kan gaan. Zodat
je niet hoeft te raden hoe je iemand het beste kan helpen? Of het per ongeluk
helemaal verkeerd doet. Dat zou wel handig zijn, hè. Als je dat van iedereen in
de klas zou weten. En dat is wat we vandaag gaan maken. ’

2. Denk even voor jezelf na… (als soort van geleide meditatie)
- ‘Denk even voor jezelf na, ben jij iemand die wil dat mensen bij je blijven als je je
vervelend voelt en dat mensen de tijd nemen om naar je luisteren, of word je dan
juist liever met rust gelaten.’
- ‘Doe je ogen dicht en bedenk hoe dat bij jou zit. Hoe wil je dat mensen met je
omgaan:
*Wat is iets dat jij heel fijn vindt als andere kinderen of de juf of meester je doen.
*Wat is iets dat je juist niet fijn vindt.
*Als jij verdrietig bent, of gefrustreerd, hoe word jij het liefst getroost.
*Hoe kan iemand jou het beste opvrolijken?
*Wat vind je leuk om te spelen. Hou je van voetballen, of wil je liever rustig een boek
lezen, of knutselen?
*Hou je van knuffelen, of ben je meer van het stoeien?
-‘Hoe wil jij dat andere mensen met je omgaan? Wat vind jij het allerbelangrijkst?’
Laat een aantal kinderen klassikaal antwoord geven. Benadruk dat het juisst okee is
als dat voor iedereen verschillend is.
6. T-shirt
- ‘Wie van jullie zou wel willen dat je zelf zo’n label hebt? Zodat iedereen meteen
kan zien hoe ze het beste voor jou kunnen zorgen. Zodat ze daar rekening mee
kunnen houden.’
- ‘Dat gaan we vandaag maken. Maar niet een label, maar een t-shirt waarop je
laat zien hoe mensen het beste voor je kunnen zorgen. Zodat iedereen het goed
kan zien. Een t-shirt waarmee jij aan iedereen in de klas kan laten weten wat jij
nodig hebt.’
- (Sla vb vel open) ‘Kijk zoals deze… Dit is het t-shirt van Gavin. En Gavin wil
graag…’ (Benoem wat er op staat)
7. Instructies
- ‘Je krijgt straks van ons een (blaadje met een) t-shirt met je eigen naam er op.’
- ‘Bedenk nog even wat jij had bedacht net wat je juist wel fijn vindt en wat je juist
liever niet wil. Dat kan je op je t-shirt schrijven. Jij kunt er ook tekeningen bij
maken van waar je blij van wordt. Als je het fijn vindt om buiten te spelen kan je
misschien een zonnetje tekenen. Als je van voetbal houdt teken je een voetbal.
Gebruik de kleuren die je het liefste wil.
- Als de t-shirts klaar zijn laten jullie je t-shirt aan elkaar zien.
- Dan kun je evt. met z’n allen met het t-shirt voor je borst op de foto.
8. Afsluiting
- Hang de t-shirts op de muur, of aan een lijn, als aan een waslijn door de klas.
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‘Wat handig dat we dit nu hebben! Dus je kan best af en toe op iemands t-shirt
spieken, hoe je het beste met iemand om kan gaan.’
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Bijlagen
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Bijlage 1

‘Werkblad T-shirt’
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