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woordenschat

Thema 2: Stoom uit je oren! • Les 1

het bewegingstussendoortje 
korte bewegingsoefening tussen 
de lessen

geregeld
telkens terugkerend, regelmatig

de inspiratie
ingeving, bezieling 

de scheurkalender
kalender met voor iedere dag een 
af te scheuren blaadje

de banner

Les 1: Zelf een stoomkalender maken! 
Je leert lange instructies opdelen in kleine stappen en zo een stoomkalender maken.

Bewegingstussendoortjes

Het is belangrijk dat je je tijdens het studeren in de klas en thuis geregeld  
ontspant. Zo komen lichaam en geest tot rust. Wanneer je te lang aan een stuk 
doorwerkt, vermindert je concentratie. Je zou wat tv kunnen kijken of op de 

is beter dat je even beweegt. Een bewegingstussendoortje kan daarbij helpen en 
dat kun je gemakkelijk zelf maken.
Maar wat is een bewegingstussendoortje eigenlijk?
Het is een activiteit waarbij het de bedoeling is dat je beweegt. Aangezien we 
spreken van een ‘tussendoortje’, mag de activiteit niet te lang duren. Vijf minuten 
is het absolute maximum. Tussen twee lessen kun je perfect een bewegings-
tussendoortje plaatsen.
De activiteit moet in de klas kunnen doorgaan. Verzin dus geen activiteiten  
waarbij je veel moet rondlopen! Houd  
rekening met de oppervlakte en de  
mogelijkheden van je klaslokaal.
Voor de meeste activiteiten heb 
je, buiten je eigen lichaam, geen  
extra materiaal nodig. Is dit toch 
het geval? Zorg er dan voor dat 
het extra materiaal in ieders 
pennenzak of bank zit! Verzin 
dus geen activiteit waarbij je een 
schroevendraaier of een rode sok 
of een babyolifant nodig hebt …

r
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Kalenderblaadjes met bewegingstussendoortjes

Dit heb je nodig:
- het kopieerblad
- schaar en lijm
- kleurpotloden en stiften
- perforator
- deze afspraken
- een fris hoofd vol inspiratie

aan de beurt komt, maken we een scheurkalender. Iedereen van de klas zal zelf een kalenderblaadje voor onze 
‘stoomkalender’ moeten ontwerpen. De maand, de dag en de datum moeten aan de voorzijde staan. Aan deze 
rubrieken mag je dus niets veranderen.
In de banner noteer je de naam van de maand, in de rechthoek noteer je de juiste dag (dus 1 of 22 of …).
Onder de rechthoek noteer je de naam van de dag (maandag, dinsdag …).
Jij verzint één bewegingstussendoortje dat je aan de achterzijde noteert. Bedenk een activiteit die eenvoudig te 
begrijpen is. Wat je zelf niet begrijpt, kun je ook niet aan anderen uitleggen! Je mag ook niet te veel uitleg geven, 

Denk goed na hoe je de activiteit organiseert. Is het een individuele opdracht of moeten we per twee werken? 
Doet iedereen op hetzelfde moment dezelfde opdracht of om beurten? Wanneer je materiaal nodig hebt, moet je 
dat vermelden op je kalenderblaadje. Je mag zelf kiezen hoe je het kalenderblaadje versiert.
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Wanneer je volledig klaar bent, knip je het werkje uit en kleef je de voor- en de achterkant aan elkaar. Maak op de 
voorziene plaatsen twee gaatjes met de perforator. Daar zal de leerkracht achteraf een touwtje doorhalen om alle 
blaadjes samen te houden en op te hangen.
Iedere dag wordt er een blaadje van deze kalender afgescheurd en zullen we dus leren hoe we ons beter kunnen 
ontspannen. Jij zult het blaadje van een klasgenoot moeten afscheuren en zijn/haar bewegingstussendoortje aan de 
klas moeten uitleggen. Achteraf geef je het blaadje aan hem/haar zodat hij/zij het onderdeel ‘voor de bedenker’ kan 
invullen.

Hoe schrijf ik een instructie?

Een instructie is een weettekst die stap voor stap zegt wat je moet doen.
Zelf een instructie schrijven is best moeilijk. Deze tips helpen je op weg:
- Vertel wat de lezer nodig heeft.
- Bedenk wat de lezer stap voor stap zal moeten doen.
- Noteer stap voor stap.
- Gebruik duidelijke en eenvoudige taal.
- Lees je instructie na.

Niets vergeten?
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Rocky Knockaerts
Opletten, want …
Rocky is vaak opvliegend. Hij kan niet tegen opmerkingen van anderen en wil altijd 

Rocky wordt woest wanneer je hem probeert te kalmeren. Wanneer hij briest van 
woede, laat je hem best even uitrazen. Hij wordt vanzelf weer rustig.

Anderzijds …
Rocky kan ook heel gevoelig zijn. Hij is een echte dierenvriend. Ooit redde hij een 
hond van de verdrinkingsdood door met kleren en al in het ijskoude water van een 
meer te springen.

Evy Lovely
Opletten, want …
Evy ziet er schattig uit, maar ze kan soms een echt kreng zijn! Ze veroorzaakt  

Evy is bijzonder nieuwsgierig. Zij wil altijd op de hoogte zijn van wat er in de klas  
gebeurt. Daardoor wordt de waarheid soms ongewild verdraaid.
Van zodra ze een sappig verhaal hoort, begint ze te sms’en of te bellen met haar  
vriendinnen uit de middelbare school. 

Anderzijds …
Evy kan zeer behulpzaam zijn. Ze helpt soms de kinderen die het wat moeilijker hebben 
met de leerstof.
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Sandy Lamaar
Opletten, want …

gedraagt ze zich onderdanig. Jammer, want ze komt niet op voor haar mening …

Anderzijds …
Sandy heeft een hart van goud. Ze is altijd heel vrolijk en speelt ook graag met 
kinderen uit lagere klassen.

Billy Presley
Opletten, want …
Billy is beïnvloedbaar. Zo heeft hij ooit een sigaret gerookt op het verjaardagsfeestje  
van zijn oudere neef! Dat was meteen het einde van het feestje: Billy werd namelijk 
doodziek. Thuis wachtte hem nog een uitbrander.

Anderzijds …
Billy leerde zijn lesje na dit incident. Hij leert nu opkomen voor zichzelf en op een  
assertieve manier ‘neen’ zeggen. 
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Kenny Knognie
Opletten, want …

?
Anderzijds …

?
Hoe schrijf ik een meesterwerk?

Misschien helpen deze tips:
-  Begin met een inleiding. 
  Beschrijf de personages, de plaats en de tijd waar(in) het verhaal zich afspeelt.
-  Maak het midden van je verhaal lekker spannend.
  Zorg bijvoorbeeld dat er iets heel speciaals of onverwachts gebeurt.
-  Voorzie ook een slot.
  Hoe gaat het met je personages na die onverwachte gebeurtenis?
-  Laat je verhaal ‘uitbollen’. Zo gun je de lezer tijd om afscheid te nemen van het verhaal 

en de personages.
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Les 4: Waar is Rolfje? 
  Je leert woorden opzoeken in het woordenboek en alfabetisch rangschikken. 
 Je leert afkortingen gebruiken en opzoeken in het woordenboek.

Je
Je

babysitten
oppassen op een baby

het hummeltje
klein kindje

het niemendalletje
kleinigheid, iets van weinig waarde

het scenario
ontwerp van de scènes van een 

het scharnier
draaiende verbinding

de heisa
rompslomp, omhaal, drukte 

het dossier
alle documenten die op een zaak 
betrekking hebben

vergeven
vergiffenis, genade schenken: 
iemands fouten vergeven

babysitten op 
Rolfje, het zoontje van mevrouw De Bont. Mevrouw De Bont vraagt om Rolfje 
vooral niet te storen als hij slaapt. Voor ze vertrekt zegt ze: “Maak niet te veel 
kabaal en houd de babyfoon in de gaten. Zolang die rustig blijft zoemen, is er 
niks aan de hand. Laat hem zolang maar slaapjes doen.”
En ach … waarom ook niet? Zolang haar hummeltje niet begint te toeteren 

niemendalletje eigenlijk. Het 
gedroomde babysitscenario.
Nou ja, het is natuurlijk niet de eerste keer dat ze de wacht houdt bij de familie 
De Bont. En je moet toch op z’n minst kennis maken met de knul waarop je 
past. Of niet?
Ze had de baby niet eens mogen 
zien. Ze was best wel nieuws-
gierig. Wie weet welk  
monstertje ligt er boven te 
snurken.
Ach en ach, en wat zou een 
piepklein kijkje nu kwaad  
kunnen? Heel stilletjes. Op haar 
tenen. Zonder dada of zo. Alleen 
maar even kijken …
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scharnieren lopen 
gesmeerd, ze geven geen enkel geluid. Ze sluipt stilletjes door de kamer, richting wieg die in de hoek aan het 
raam staat.
Eigenlijk gek dat moeder De Bont zo’n heisa maakte over een kijkje nemen: het kamerbrede tapijt dempt  
namelijk alle geluid van voetstappen; er dreigt dus geen enkel gevaar om haar knulletje wakker te maken.
Het is bovendien erg onvoorzichtig van mevrouw De Bont om het raam op een kier te laten staan. Een peuter 
heeft maar een briesje nodig om kou te vatten, dat zou ze als moeder toch moeten weten.
En voel maar … de wind blaast zachtjes door de kamer.
Zacht, ja, maar voldoende hard om de openstaande kamerdeur in beweging te krijgen.

“Knàl”, zegt de deur en ploft met een doffe klap in het slot.
Verdraaid nog aan toe.

oorkleppen tegen bestand zijn. Moeder De Bont had immers gewaarschuwd voor zijn felle geschetter.
Maar ze hoort niemendal. Niks, geen Rolfje die begint te trompetteren.
Heeft het lieverdje soms niets gehoord?

 
kijken, of twee babyarmpjes die liggen te spartelen om uit de wieg genomen te worden.
Ze kijkt nog eens, en nog eens, en ze kijkt nochtans goed. Er scheelt niks aan haar ogen.
Maar er ligt helemaal geen baby in de wieg.

De baby is verdwenen. Rolfje heeft het hazenpad gekozen.
Alles ruikt hier nieuw, de hele kamer eigenlijk. Het ruikt hier nog naar de winkel. Alsof het net uit de verpakking 
komt.
Geen wonder dat een kind hier de benen neemt. Vast op zoek naar een mams die van rommel houdt.
Ach welnee, wat een onzin. Waar kan dat kind nou gebleven zijn?

“Rolfje!”, roept ze en ze wordt erg bleek.
Een baby van zes maanden die verdwijnt. Dat kan toch niet zomaar. Zo’n knulletje gaat er niet op eigen kracht 
vandoor.
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En het raam staat op een kier … Ontvoerd? 
Ach hemeltje. En helpje. Rolfje is ontvoerd. Ze hebben hem uit zijn bedje gestolen.
Maar waarom. Meneer De Bont is nou niet bepaald een rijke stinkerd. Nee, dan had hij wel wat meer cd’s in de 
kast staan. Misschien werkt hij voor een geheime organisatie. Dat zou kunnen. Misschien is hij wel op de hoogte 
van topgeheime dossiers.
Arme man. Nou moet hij die informatie ruilen voor zijn kind.

-
nappers. Die leggen het meestal zo aan boord dat je in geen geval 
de politie mag verwittigen. Of ze sturen je een afgesneden oor of 
een vinger van de ontvoerde.
In een doosje. Bah. ik zou het mezelf nooit vergeven als het Rolfje 
een oor kostte. Maar wat dan?

Meer lezen?
Een geval apart
Dirk Nielandt
Bakermat, 1996
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Hoe rangschik ik woorden alfabetisch?

•  Om woorden met een verschillende beginletter alfabetisch te ordenen,
 kijk je naar de eerste letter van het woord: aap, beer, cavia, dromedaris ...

•  Om woorden met dezelfde beginletter alfabetisch te ordenen, 
 kijk je naar de tweede letter van het woord: salamander, slang, stokstaartje ...

• Om woorden met meer dan één gelijke beginletter alfabetisch te ordenen,
 kijk je naar de eerstvolgende verschillende letter van het woord: specht, spin, spreeuw ...

Wat is een afkorting?

Een afkorting is een verkorte schrijfwijze van een woord of woordgroep.
Niet alle woorden hebben een afkorting.
Woorden of woordgroepen die vaak voorkomen, krijgen vaak een afkorting.
De betekenis van deze afkortingen kun je terugvinden in het woordenboek.

TIPS bij het opzoeken in het woordenboek

-  Bovenaan op elk bladzijde vind je een trefwoord. Dat helpt je bij het opzoeken.
-  Van naamwoorden zoek je altijd het enkelvoud.
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woordenschatLes 5: Een oogje op (Raven)haar 
Je leest een tekst en beantwoordt er vragen over.

onafscheidelijk
niet los van elkaar te denken, 
helemaal bij elkaar horend

binnensmonds
met bijna gesloten mond praten, 
mompelen

neuriën
zingen zonder woorden 

verloochenen
niet willen kennen, niet voor iets 
willen uitkomen, bv. zijn afkomst 
verloochenen

de ommekeer
grote verandering

de henna
rode kleurstof die wordt gebruikt 
voor het verven van nagels, 
handpalmen en haar

irritant
irritatie opwekkend, ergerlijk

spiraalvormig
schroefvormig

We mogen dan wel allemaal gek op haar zijn, in het begin hadden we het moei-
lijk met de komst van Ravenhaar. Het duurde een hele tijd voor we haar leuk 
vonden. Of beter: voor we dat wilden toegeven.
We waren dan ook al bijna vijf jaar onafscheidelijke vrienden: Stan, Victor, 
Dorien, Mies, Ben en ik. En ineens was er dat meisje met die rare hoofddoek en 
ravenzwart haar dat toen nog gewoon Fatima heette. 
De eerste maanden betrokken we haar amper bij ons spel. Wat in het begin niet 
eens moeilijk was. Ze zat toch altijd half of helemaal achter Dorien verscholen, 
en ze zei geen woord.
Als iemand haar toch iets vroeg, gaf ze muisstil een antwoord met zo weinig 
mogelijk woorden.
Een enkele keer was het me opgevallen dat ze wel meelachte als iemand van 
ons iets grappigs deed. En dat ze, als ze klaar was met lachen, vluchtig rond-
keek of niemand het had gezien. Vaak lachte ze alleen binnensmonds. Dat 
kon ik zien aan haar ogen.
En af en toe, als wij druk bezig waren, hoorde ik haar liedjes neuriën. Soms 
langer dan een kwartier.
Ik keek vaak naar haar. Omdat ik eigenlijk best met haar te doen had. Ik hoopte 
dan dat ze plotseling iets zou zeggen. Iets dat iedereen leuk vond of iets dat zo 
boeiend was dat wij wel naar haar moesten luisteren. Ik zat ook altijd te hopen 
dat een van ons iets tegen haar zou zeggen. Maar zelf deed ik het niet. Alsof ik 
anders de groep verloochende of zo. Ik denk dat iedereen dat dacht. Er was 
geen enkele andere goede reden om ook maar iets tegen Ravenhaar te  
hebben. Om dat te weten, had ik haar al vaak genoeg bekeken.
Op een dag zorgde Ravenhaar zelf voor de ommekeer.

1
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We hadden net een mislukt spel achter de rug. In de krant had Victor iets gelezen over een dorp waar een groepje 
mensen kikkers de drukke straat tussen twee sloten hielp oversteken.
Zoiets konden we in de straat van Victor ook wel doen. De beek achter zijn tuin was vergeven van de kikkers. En 
die moesten, om welke reden dan ook, toch nu en dan de straat over. Maar juist dat viel erg tegen. Na zes dagen 
met schepnet en emmer hielden we het voor bekeken en gingen we met z’n allen rond de kist in de schuur zitten 
wachten op een nieuw idee. Maar dat kwam net zo vlot als de kikkers.
Midden in een stilte hoorden we ineens: “Weten jullie wat henna is?”
Het drong niet helemaal door dat er geluid achter Doriens rug vandaan kwam. Of deden we eerst alsof we niks 
gehoord hadden in de hoop dat iemand anders als eerste zou reageren?
Stan was de eerste die wat zei.
“Henna?”
“Is dat geen plant?”, vroeg ik.
Ravenhaar knikte. “Je kunt er tekeningen mee maken.”
“Tekenen? Ik haat tekenen”, zei Stan omdat hij daar slecht  
in was.
“Vind ik ook niks aan”, zei Dorien. Ze ging opnieuw 
zitten zoals ze zat, met haar rug naar Raven-
haar. Dat vond ik zo stom! Het was Dorien die 
haar mee naar de schuur had genomen. En 
nu deed ze alsof Ravenhaar een irritant 
klein zusje was waar ze van haar ouders op 
moest passen.
“Ik denk niet dat Fatima gewoon tekenen 
bedoelt”, zei ik.

Thema 2: Stoom uit je oren! • Les 5
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Op de televisie had ik eens een documentaire gezien over vrouwen die hun haar kleurden met planten. Ze hadden 
roestkleurige vlekken op hun vingers. Die had Ravenhaar ook. 
“Je kunt er tekeningen mee maken op je huid”, zei ze.
“Tatoeages?”, riep Ben. Zijn oudste broer stond er vol mee.
“Min of meer”, zei Ravenhaar. Ze vertelde iets ingewikkelds over het zuurgehalte 
dat ervoor zorgde dat de kleurstof uit de plant een verbinding maakte met je 
huid en dat de plant alleen maar groeide waar het heet en droog was. Maar dat 
kon ons allemaal weinig schelen. Het belangrijkste voor ons was dat Ravenhaar 
er tatoeages mee kon maken en dat ze het zomaar thuis had liggen. Als wij het 
wilden, kon ze die bladeren al tot een poeder vermalen. Wij moesten alleen 
voor een kookplaat, water en een pot zorgen. De volgende dag maakte ze van het poeder en heet water een papje 
dat ze in een sierlijke vorm op onze huid legde. Ben wilde een tekening op zijn arm. Stan op zijn schouder. Ik wilde het 
eerst allemaal even bekijken en nam voorlopig niks. Dorien wilde er een op haar buik en Mies iets rond haar enkel. Ik 
wilde uiteindelijk toch een tekening op mijn rug, net onder mijn schouder.
Ik voelde haar adem in mijn nek toen ze het papje voorzichtig met de topjes van twee vingers op mijn huid depte. Ze 
moest lachen om mijn kippenvel en vroeg of ze het moedervlekje op mijn schouderblad in de tekening mocht verwer-
ken. Ik zei ja. Ik wist niet eens dat ik dat had.
“En nu?”, vroeg Dorien.
“Twaalf uur wachten”, zei Ravenhaar doodleuk. Het was geen grap.
Die nacht lagen we allemaal met de gedroogde henna op onze huid in ons bed. We beseften dat dit het eerste spel 
was dat we mee naar huis namen.
De volgende dag krabde Ravenhaar het poeder dat tot een korstje was opgedroogd van onze huid, tot er een rood-
bruine tekening overbleef.

een vogel op zijn schouder. Ben een spiraalvormige tekening en ik een oog.
“Waarom een oog?”, vroeg ik toen we weggingen.
“Gewoon”, zei ze.
“Omdat je haar altijd zit aan te kijken, natuurlijk”, zei Victor luid, zodat iedereen het hoorde.
Ze lagen allemaal dubbel van het lachen. Al had Victor niet geklonken alsof hij het voor de  
grap had gezegd.
Ik voelde mijn wangen warm worden en zag Ravenhaar lachen met haar ogen.

Meer lezen?
Ravenhaar
Do van Ranst
Davidsfonds/Infodok, 2005

2
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Les 7: Kan een vlinder boos worden? 
Je leest een tekst en haalt er de belangrijkste informatie uit.

strak
nauw, gespannen, onbeweeglijk, 
bv. strak voor zich uit kijken

het signaal
teken, sein

de aanwezigheid
er zijn

het mierenzuur
zuur dat mieren kunnen spuiten 

de gifangel
orgaan waarmee bv. een wesp of 
een bij steekt

pronken
pralen, prijken 

de veelvraat
iemand die veel eet

het experiment
proef, proefonderzoek 

optimistisch
geneigd om alles van de gunstige 
kant te zien

onwaarschijnlijk
betwijfelbaar, twijfelachtig, 
onbestaande

Als kat en hond?
We kunnen meestal het gedrag van onze huisdieren goed inschatten. Denk maar 
aan een kat. Als ze boos is, blaast ze en toont ze haar hoektanden. Ze kromt haar 
rug en door de opstaande vacht lijkt ze groter. Ook haar pupillen staan wijd open. Op 
dat moment weten we dat ze geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken!

Misschien heb je wel een hond? Heb je hem al eens goed bekeken als hij boos 
wordt? Een agressieve hond probeert zijn lichaam te vergroten door zich volledig 
op te richten, de staart rechtop te houden en de oren strak naar voren te steken. 
Meestal ontbloot hij zijn tanden en begint hij te grommen.

De ontmoeting tussen een kat en een hond is  
meestal een belevenis! Maar vaak  
blijft het bij opscheppen.
  

Insecten en gevoelens
De meeste dieren geven  
duidelijke signalen wanneer ze boos zijn. Maar hoe zit dat eigenlijk bij de aller-
kleinste dieren zoals insecten? Kun jij een verliefde mug herkennen? Of een ver-
drietige mier? En hoe zit dat met de vlinder? Kán een vlinder eigenlijk boos worden?

Voor de mens zijn insecten soms nuttig of mooi. Soms houden we van hun geluid, 
van hun kleuren of van hun aanwezigheid. Denk maar aan een kleurrijke vlinder die 
van de ene bloem naar de andere danst. Of een lieveheersbeestje dat even uitrust 
op je schouder. Maar we vragen ons eigenlijk nooit af wat er in hun hoofd zou kunnen 
omgaan.
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We bekijken enkele dieren van dichtbij.

Boos of toch niet?

Fijn, tot je merkt dat je met je billen op een legertje 
mieren bent gaan zitten natuurlijk. Mieren kunnen 
bijten en ze spuiten soms mierenzuur wat de pijn 
verergert. Sommige mieren hebben ook gifangels. 
Een vertrapte mier geeft een geurtje af dat de andere 
mieren in de buurt agressief maakt. Ze zijn misschien 
wel boos omdat je enkele makkers verpletterde?

En wist je dat het mannetje van de bidsprinkhaan zich 
best uit de voeten maakt na het paren? Het boze, 
bazige vrouwtje wil hem namelijk opeten om daarna 
eitjes te kunnen vormen.. Pittig detail: ze begint met 
de kop!
 
Bangerik?
Veel vlinders hebben 
prachtige 
kleuren op 
hun vleugels die 
niet altijd zichtbaar 
zijn. Toch dienen die 
kleuren niet enkel om 
mee te pronken. Vlinders 
houden meestal hun vleugels 
dicht, maar wanneer een vogel de 
vlinder wil aanvallen, wordt die heel 

bang en opent ze haar vleugels.
De rups van de koninginnen-
page is een echte veelvraat! 
Hij propt zich vol met planten 
totdat hij 20 keer groter is dan 
toen hij uit het ei kwam. Om-
dat hij zo veel en zo graag 
eet, valt hij natuurlijk op 
in de tuin. Hij wordt 
niet graag 
gestoord 
tijdens de maal-
tijd. Wanneer hij zich 
bedreigd voelt, steekt hij snel een gevorkt 
orgaan uit dat een enorme stank veroorzaakt.

Agressieve beestjes!
Sommige insecten kunnen heel agressief uit de hoek 
komen. Soms zelfs zonder aanleiding. Denk maar 
aan een wesp die opeens opduikt en je zonder boe of 
bah steekt?! Of de pyjamawants … Je vindt dit insect 
vaak in de tuin. Het dier ziet er aantrekkelijk uit met 
zijn zwart-roodgestreepte pyjama aan. Toch kom je 
als vogel best niet te dicht in zijn buurt of hij laat je 
een poepje ruiken! Dat mag je letterlijk nemen. Hij 
verspreidt dan namelijk een walgelijke geur.
Ook lieveheersbeestjes vertonen dit gedrag. Zij zul-
len, wanneer je ze ‘pest’, een gele stof afscheiden.
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Love is in the air …
Nu we het toch over kevers hebben: heb je al eens 
gehoord van een glimworm? Ook al noemen we het 
een worm, het is eigenlijk een kever. In de zomer zijn 
de verliefde vrouwtjes op zoek naar een mannetje, 
maar zij kunnen niet vliegen. Daarom wachten ze tot 
het donker is en kruipen ze op een plant. Ze kunnen 
de achterkant van hun lichaam laten oplichten. Het 
lijkt wel of ze een zaklampje ingeslikt hebben. Op die 
manier vinden de verliefde mannetjes de vrouwtjes, 
want die kunnen wel vliegen!

Besluit
Kan een vlinder echt boos kan worden? Wordt een 
glimwormpje echt verliefd? Kan een mier huilen?
Een aantal professoren beweren dat insecten niet 
zelfstandig kunnen den-
ken en dus ook niets 
kunnen bijleren. 
Je hebt vast al 
eens een vlieg 
in huis gezien die 
probeert door de 
ruit heen te vliegen. 
Zij leert niet dat dat 
onmogelijk is en blijft 
het proberen. Vaak tot 
de dood erop volgt …

Anderzijds kunnen bijen door middel van een dans 
communiceren met andere bijen om hen duidelijk 
te maken waar ze voedsel kunnen vinden. Over dat 
verschijnsel zijn er verschillende meningen, maar 
met zekerheid beweren dat bijen daarbij nadenken, 
durven de professoren niet. Er zijn nochtans expe-
rimenten met bijen die bewijzen dat optimistische 

dooreen geschud wordt, krijgt ze stress en concen-
treert ze zich niet meer op het zoeken naar nectar …

Of insecten kunnen nadenken en voelen lijkt  
onwaarschijnlijk, maar omdat hun gedrag lijkt op 
dat van mensen, herkennen we onszelf 
soms in hun gedragingen. 
Maar waarom wespen  
in de zomer zo graag  
in mijn glas cola 
zwemmen, dat 
begrijp ik nog 
steeds niet! 

Naar:
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woordenschatLes 8: Stoom onder druk!? 
 Je leert onderwerp en werkwoorden (waaronder de persoonsvorm) in eenvoudige 

zinnen herkennen en benoemen.
 Je leert nadenken over wat de rest van de zin over het onderwerp zegt.

Je
zi
Je

opluchten
je zorgen verlichten

de situatie
toestand

de concentratie
al je aandacht op iets richten 

 
 

Zou het opluchten
Dat zijn allemaal situaties waar je soms mee te maken krijgt. Op zulke momenten 
komt de stoom soms letterlijk uit je oren. Gelukkig leerden we hoe we hiermee 
kunnen omgaan!

Ontspannen maar …
In de klas voel je soms aan je lichaam dat het nood heeft aan ontspanning. Je 
gaat hangen, begint te geeuwen en het lijkt wel of de leerkracht opeens Chinees 
spreekt! Een bewegingstussendoortje kan je helpen om je concentratie terug te 
vinden na een moeilijke les. Alle leerlingen voeren dan leuke opdrachten uit. 
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Een klas vol unieke mensen
De populaire jongen van de klas biedt je een sigaret aan. 
Wat doe je? In zo’n situatie moet je proberen om assertief 
te reageren. Agressief of onderdanig gedrag probeer je te 
vermijden. Ben jij altijd assertief?

Omdat we met veel kinderen samenleven in de klas is 
het onmogelijk om altijd goed met elkaar op te schieten. 
Iedereen is uniek en dat maakt samenleven net boeiend. 
Daarom organiseren onze leerkrachten soms groepswerk. 
Tijdens groepswerk leren we elkaar beter kennen.  

Stresskroket

baby die opeens verdwijnt … In zo’n situatie gaat je hart sneller kloppen. Ook je 
ademhaling versnelt. Het is belangrijk dat je probeert om weer rustig te worden. Adem 
diep in en uit, zet alles even op een rijtje en probeer je probleem stapje voor stapje 
aan te pakken!

Thema 2: Stoom uit je oren! • Les 836




