
Werkblad Les 9 Vriendschap – Huiswerk (i)  

Vroeger

De naam van een goede vriend of vriendin van vroeger is:

Nu

Een goede vriend of vriendin van nu heet:

(Als je nu nog geen vriend of vriendin hebt, kun je dit niet invullen)

Ik heb nu vrienden of vriendinnen die uit het land komen waar ik vroeger woonde. □ ja      □ nee

Ik heb nu vrienden of vriendinnen die uit verschillende landen komen. □ ja      □ nee

Ik heb nu vrienden of vriendinnen die uit Nederland komen. □ ja      □ nee

Later

Ik hoop dat ik later vrienden of vriendinnen heb die uit het land komen waar ik □ ja      □ nee

vroeger woonde.

Ik hoop dat ik later vrienden of vriendinnen heb die uit verschillende landen komen. □ ja      □ nee

Ik hoop dat ik later vrienden of vriendinnen heb die uit Nederland komen. □ ja      □ nee
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Werkblad Les 9 Vriendschap – Huiswerk (ii)  

Vrienden maken

| 1 | Wat vind je leuk om met vrienden of vriendinnen te doen?

| 2 | Wanneer noem je iemand een vriend of vriendin?

| 3 | Als vrienden of vriendinnen dingen doen die jij niet wilt of niet leuk vindt, mag je dan ‘nee’ zeggen?
Wanneer mag je wel ‘nee’ tegen hen zeggen en wanneer niet?

| 4 | Er komt een jongen of meisje nieuw in de klas. Je vindt hem of haar erg aardig en je zou bevriend
 willen zijn met hem of haar. Wat kun je zeggen?

| 5 | Wat kun je doen om te laten zien dat je vrienden wilt worden?

| 6 | Zoek op YouTube een liedje over vriendschap. Het mag in iedere taal zijn. Nederlands, Engels, je eigen
taal, het maakt niet uit. Schrijf op wat je zo leuk vindt aan dit liedje.
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Werkblad Les 9 Vriendschap – Evaluatie 

Vul in na de les.

Ik vond het belangrijkste van deze les: 

Deze les vond ik:
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