
  
Blok 3: We hebben oor voor elkaar 
 

De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals 

duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, 

verplaatsen in het gezichtspunt van een ander en een verschil van 

mening overbruggen. De lessen zijn gericht op: 

 

 Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg 

belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte 

communicatie kan conflicten verergeren.  

 Goed luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te 

luisteren, goede  vragen te stellen en samen te vatten wat 

de ander heeft gezegd. 

 Misverstanden. Wat de één bedoelt en hoe de ander het 

begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van een 

boodschap kan verschillen. 

 Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de 

mening of positie van een ander.  

 Een mening onderbouwen met argumenten, in de 

bovenbouw door middel van debatteren. 

 Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot 

overeenstemming.  

 In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op 

het respectvol communiceren via de ‘sociale media’. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

We hebben oor voor elkaar 
 

Hiernaast ziet u Aap en Tijger. Zij willen elkaar iets vertellen. 

Gelukkig luisteren ze ook naar elkaar. Blok 3 van deze lessenserie 

heeft als thema: ‘We hebben oor voor elkaar.’ In dit blok werken 

we aan de manier waarop we met elkaar praten, goed naar elkaar 

luisteren en we verplaatsen ons in het gezichtspunt van een 

ander. We leren dat je een eigen mening mag hebben, en dat je 

dan toch vrienden kunt blijven. 

 

U kunt met uw kind hierover doorpraten aan de hand van de 

volgende vragen:  

 

 Kun je vertellen wat je vandaag gedaan hebt op school? 

Wat vond je het leukst? 

 Wat doe je als je de juf niet begrijpt? 

 Wat hoort er allemaal bij goed luisteren? 

 Kun je mij vertellen wat een misverstand is? 

 Wat heb je geleerd over het gezichtspunt? 

 Wat is jouw mening over auto’s? 

 Mijn mening over auto’s is… 

 Zullen we samen bedenken wat we gaan eten? 

 

Veel plezier! 
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