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Dit ben ik! Drie lessen bij de start van het schooljaar! 

 
Bovenstaand model A is geschikt als voorbeeld voor een paspop voor de jongste leerlingen. Ze 
kunnen ook heel goed zelf een mensfiguur tekenen. Geef ze dan wel uitleg over de benen en 
armen: dat moeten geen streepjes blijven! Anders kunnen ze hun pop niet goed aankleden! 
Maak van hun eigen tekening een aantal kopietjes. Daarna pas moet de eerste versie op dun 
karton worden geplakt! Op die kopietjes kunnen de leerlingen naar hartenlust verschillende 
kledingstijlen tekenen/plakken/verven. Uitknippen en aankleden maar! Let op: extra flapjes 
(lipjes) aan de kleren! 
 
Onderstaand model B , op de volgende pagina, kan goed gebruikt worden door de midden- en 
bovenbouw. Laat ze het voorbeeld zien en geef ze de opdracht om zelf op een A4 te tekenen: 
een kop, een romp, twee bovenarmen, twee onderarmen, twee handen, twee bovenbenen, twee 
onderbenen, twee voeten. Plak het hele model op dun karton en knip alle onderdelen uit als de 
lijm goed droog is. Op de plek waar de kruisjes staan, komen de verbindingen. Gebruik 
splitpennen of de kleine ijzerdraadjes, waarmee je vuilniszakken dichtbindt. Voordat je gaatjes 
gaat prikken: plak een klein stukje doorzichtig plakband op de plek waar het gaatje komen 
moet. Dat voorkomt uitscheuren! 
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En dan nu aan de slag! 
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Dit ben ik! Thema bij de start van het nieuwe schooljaar, voor alle leerlingen van de 
basisschool. 
Onderwerp: Zelfkennis verbeelden en erachter komen, of jij je klasgenoten al goed kent. Wat 
past bij jou? Waar ben jij goed in? 
Doel: Na deze drie lessen hebben de kinderen zichzelf aan elkaar en aan de nieuwe leerkracht 
gepresenteerd en zijn ze weer ietsjes zelfbewuster aan het nieuwe schooljaar begonnen. 
Aanpak: Er zijn drie lessen, waarin ze nadenken over zichzelf en hun eigenschappen en 
kwaliteiten en waarin ze een paspop maken, die ze kunnen uitdossen met verschillende outfits. 
De lessen starten elk met de energizer de Woesj! 
Tijdspad: De lessen kunnen allemaal in de eerste schoolweek worden gegeven en duren 45 tot 
60 minuten. 
Materiaal: Tekenpapier, stiften, potloden, waterverf, lapjes, lijm en dun karton. Extra voor de 
bovenbouw: splitpennen of vuilniszakdichtbindertjes. 
-Optioneel: Les 1 uit het lesboek: Kinderen filosoferen van Berrie Heesen 
(ISBN 90 5573 193 5, uitgeverij Damon) 
 
Les 1: We maken kennis met elkaar, ook al kennen we elkaar misschien al een tijdje! 
Start: Maak ruimte in de klas voor een grote kring of werk bij mooi weer op het schoolplein of 
een aanpalend grasveldje in de buurt. 
-De kinderen gaan HOO HAA HEE husselen oftewel: ze spelen ‘de woesj!’ 
De woesj wordt steeds aan elkaar doorgeven. Dat gaat met een gebaar, dat lijkt op het 
onderhands gooien van een bal. Met twee handen tegelijk. Naar links of naar rechts: direct naar 
je buurman of buurvrouw, dus. Juf of mees bepaalt de richting. Tegelijk met het werpgebaar 
zeggen de kinderen om de beurt: WOESJ. 
-Na een uitprobeerrondje, (woesj woesj woesj) komt de eerste spelregel: De woesj doorgeven 
moet nu op de maat. Ben je te laat of te vroeg, dan ben je af! 
-Gaat dat goed? Mooi! Dan komt de 2e regel erbij: ieder kind mag één keer HOO zeggen. Met een 
stopgebaar van één hand in de lucht. Daarbij kijkt hij of zij naar de buurman of – vrouw. Dit 
betekent, dat de woesj van richting verandert. 
-In de loop van de week komen er meer regels bij! 
Kern: Ga lekker in de kring zitten, of keer terug naar het lokaal. 
-Stel jezelf voor aan de klas! (of lees/ vertel het verhaal van Pjoki Teer) 
Bijvoorbeeld: 
-Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Corinne Rijks. Ik houd van mijn werk. Ik ben jullie juf 
voor dit hele schooljaar. Ik houd ook van vragen stellen en ik geef weinig antwoorden! Ik houd 
ervan om samen met jullie problemen op te lossen en een avontuur te maken van elke lesdag. 
Dat zal niet altijd even goed lukken! Ik weet van jullie allemaal al twee dingen:1.Jullie weten 
meer dan je denkt! 
2.Jullie weten ook minder dan je denkt! Ik ga samen met jullie aan de slag met vragen en 
antwoorden, zodat jullie aan het eind van dit schooljaar nog meer zullen weten, dan je nu voor 
mogelijk houdt en dat jullie nieuwsgierig zullen zijn naar waar je minder van weet! 
-Welke twee dingen weten jullie al van mij? 
Verwerking: En wie ben jij? 
-Vraag aan de kinderen: Waar ben jij goed in? Waar weet jij al veel van? Waar wil jij nog meer van 
weten? 
-De kinderen maken tot slot de eerste opdracht van het paspop gebeuren. 
*Voor de onderbouw: laat ze model A zien en op hun eigen manier namaken. 
*Voor de bovenbouw: laat ze model B zien en op hun eigen manier namaken. 
(Wit tekenpapier, potlood) 
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Les 2: Waar ben bij goed in? 
Start : Reprise van de woesj. Er komen 2 spelregels bij! 
-Begin eerst weer met het doorgeven van de woesj, zonder extra’s. loopt dat weer goed, dan 
mag de HOO erin en als dat goed gaat, introduceer je het commando HAA. Daarbij geeft een 
speler de woesj door, maar slaat een buurman/vrouw over. Gaat ook dat goed, dan komt de HEE 
erbij. Bij dat commando steekt de woesj over naar de andere kant van de kring. De kinderen 
moeten elkaar goed aankijken. Wie kijk je aan? Die krijgt de woesj! Het kind dat dan de woesj in 
handen heeft, mag bepalen in welke richting de woesj vervolgens wordt doorgegeven. PAS OP: 
iedereen mag maar 1x keer per spelronde de HOO HAA HEE commando’s gebruiken! 
Kern: Ga in een kring zitten en kom terug op je vraag uit les 1: Waar ben jij goed in? De kinderen 
kiezen nu maximaal drie dingen. Vraag vervolgens: Hoe zou je die dingen kunnen verbeelden? 
Hoe kan je laten zien in een portret of op een foto, waar jij goed in bent? Denk aan: 
-Sport: Voetbal tenue, balletpak, schaakbordpatroon op de broek, een basketbal als hoed… 
-Hobby’s: een kwast in je hand, een Nintendoswift op je t-shirt…een dieren print op je rok…een 
zwempak aan of een koksmuts op als je van koken houdt! 
-Eigenschappen en kwaliteiten: Zijn ze behulpzaam, vriendelijk, slim, sterk, vrolijk….? Hoe kan je 
dat laten zien? In kleurgebruik of met accessoires? 
Verwerking: ze gaan met ieder hun eigen tips nu beeldend aan de slag. Vinden ze het lastig om 
te tekenen? Laat ze dan in oude tijdschriften bladeren en knippen en plakken, wat ze kunnen 
gebruiken. 
*De onderbouw tekent op drie kopietjes van hun basis-kindfiguur (A) de verschillende outfits. 
Pas op bij het uitknippen: er moeten lipjes papier worden meegeknipt op de schouders en op de 
hoogte van de heupen. Zo kan de basisfiguur worden aangekleed! 
*De bovenbouw maakt de ledenpop af (B). De ledenpop kan in verschillende houdingen worden 
gebogen. Die verschillende houdingen moeten nu worden omgetrokken op een wit vel. Die 
omtrekken kunnen worden ‘aangekleed’ door er een outfit overheen te tekenen of samen te 
stellen van gekleurd papier of lapjes stof. Deze techniek leent zich goed voor het verbeelden 
van een sportbeweging/houding. De ledenpop kan juichen, een bal trappen, een grande jetée 
maken! 
 
 
Les 3: Hoe goed kennen we elkaar? 
Start: De woesj krijgt er nog 1 commando bij: HUSSELEN! Wanneer iemand dat roept, moeten 
alle kinderen binnen 5 tellen op een andere plek in de kring komen te staan. Nu is het spel 
compleet! HOO HAA HEE HUSSELEN! 
Kern: Zijn alle figuren af? Let goed op de afwerking! Het is belangrijk, dat de kinderen echt trots 
kunnen zijn op zichzelf!  
-Nu is het leuk om het volgende te doen: Leg alle aankleedpoppen door elkaar op een stapel, of 
geef elke tafelgroep een eigen stapeltje. Laat de kinderen de afbeeldingen bekijken en raden: 
Wie is dit? Waar is hij of zij goed in? Laat ze ook elkaar een compliment geven. Waar had hij of 
zij zelf nog niet aan gedacht? 
Verwerking en afronding: Maak een vrolijke tentoonstelling van alle portretten en laat de ouders 
komen kijken. Kunnen zij hun eigen kroost er uit halen? Waar zien ze dat aan? Welk compliment 
geven zij? Laat ze dat op een briefje erbij optekenen: Waar is jouw kind goed in?  
 
Veel plezier! 
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