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We hebben dit schooljaar gekozen om te werken rond het thema 
                               ‘Ik, jij samen wij.’ 
want we willen blijven werken aan een positief schoolklimaat.  

Het is belangrijk dat iedereen zich goed voelt op onze school.  We hebben gezocht 
naar een nieuwe manier om hierover met kinderen te kunnen communiceren.  

    
Het doel van ons thema is : Kinderen helpen nadenken over hun 
vriendschapsbanden. 
We proberen hen te overtuigen dat een goede betrouwbare vriendenkring 
een basisbehoefte is om gelukkig te zijn. 
Ieders inbreng is daarbij anders zijn, er zijn kinderen die liever meer op zichzelf zijn 
de zelfknappe kinderen, er zijn die zich graag in een groep begeven, de 
samenknappe kinderen.   
Genegenheid, geborgenheid, eerlijkheid, vertrouwen en liefde zijn daarbij onmisbaar. 
Deze waarden willen we overbrengen..  
 
Als we waarden willen overbrengen, is het niet voldoende om erover te praten.  We 
moeten beroep doen op de verbeelding, de creativiteit en alle zintuigen van de 
leerlingen.  
 
 
We hebben een mooi verhaal gevonden, waarin de 
waarden worden voorgesteld door meneertjes en 
mevrouwtjes ‘Er zit een schat verborgen in jezelf’.  
Het boek toont hoe je een pestsituatie 
omtovert tot een goede en positieve sfeer in de 
groep.  Kinderen gaan aan de slag met waarden 
als vriendschap een verbondenheid.   

In het verhaal zijn waarden als vriendschap en 
verbondenheid gepersonaliseerd tot zeven figuren 
die in kleuren en symbolen tot leven komen: 

 

 

 Meneertje Blind Vertrouwen symboliseert de vriendschap. 



 

 Meneertje Hou Vast spreekt over verbondenheid. 
 Mevrouwtje Asjeblieft Dankuwel moedigt aan en geeft opbouwende 

opmerkingen. 
 Heer Eerlijk is uiterst waarheidlievend. 
 Meneertje Geweldig vindt het geweldig dat hij tegen geweld is. 
 Meneertje Even Waardig is sterk op gelijkwaardigheid gericht 
 Mispunt probeert haar plaats in de groep op te eisen door te pesten en door 

onenigheid te zaaien. 

Deze laatste slaagt er in haar eentje in de groep uit elkaar te halen en het plezier te 
vergallen. 
Het verhaal toont hoe deze "pestsituatie" omgetoverd wordt tot een goede en 
positieve sfeer.  

We geven elke maand aandacht aan een mannetje.  Aan het einde van de maand 
brengt een klas tijdens de maandopener een overzicht van wat ze geleerd hebben 
over het mannetje van de maand. 

      

Maand  Figuur Slogan  Maandafsluiter  

in de Schatkist 

Maandafsluiter  

in de Toverdoos 

September Hou-Vast Maand v/d 

verbondenheid 

L1 + L 3K 

Oktober Heer Eerlijk Maand v/d 

eerlijkheid 

L5  2K 

November Evenwaardig Maand v/d 

kinderrechten 

L4 1K 

December Geweldig Maand v/d vrede 

 

L2  OK 

Januari Blind 

Vertrouwen 

Maand v/d 

vriendschap 

K0 + K1 3K 

Februari Mispunt Anti-pestmaand 

 

L3 2K 

Maart Asjeblief-

Dankjewel 

Maand v/d 

vriendelijkheid 

K2+K3 1K 

April Asjeblief-

Dankjewel 

Maand v/d 

vriendelijkheid 

K2+K3 OK 

Mei  Schat Maand v/d schat 

 

Werkgroep Werkgroep 

Juni  Schat Maand v/d schat 

 

Werkgroep Werkgroep 

 

 

   
 



 
     
 


