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De Educatieve Parel is een prijs voor de makers van
origineel, inspirerend lesmateriaal. De sectie
educatieve auteurs van de Auteursbond heeft deze
prijs in het leven geroepen met financiële
ondersteuning van de Stichting literaire rechten
auteurs (Lira http://www.lira.nl/).
Deze wedstrijd wil voorbeelden laten zien van goede
lessen: educatieve pareltjes. Daarmee zet de wedstrijd
ook de makers in de schijnwerper: educatieve auteurs
maken goed onderwijs mogelijk.
Het thema in 2020 was “Dat zal me een zorg zijn!”

Uit het juryrapport

De jury kent de tweede prijs toe aan Tamar
Spierenburg voor haar les 'Ruzie. Dat zal mij een zorg
zijn!' voor groepen 3 en 4 in het basisonderwijs.
In deze les ontwikkelen leerlingen op vindingrijke wijze
sociale vaardigheden door middel van muziek en
theater. Ze leren dat ruzie en het oplossen ervan een
zorg is die henzelf aangaat. Ze leren hoe ze een ruzie
kunnen oplossen volgens een stappenplan dat
duidelijk is gemaakt met functionele symbolen, telkens
met verwijzing naar een door de auteur zelf
gecomponeerd lied.
Tom van der Geugten
voorzitter van de jury
15 oktober 2020
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Inleiding
Kinderen ontwikkelen tussen hun zesde en twaalfde jaar het vermogen
om rekening te houden met andermans voorkeuren, wensen en
gevoelens (Van der Ploeg, 2011). Ze begrijpen steeds meer wat andere
kinderen beweegt. Kinderen leren naar elkaar te luisteren en begrip te
hebben voor elkaar. Het is helaas niet zo dat dit betekent dat
volwassenen alle conflicten goed kunnen oplossen.
In onze huidige maatschappij is polarisatie een veelvoorkomend thema.
Door het wij-zij denken, waarbij weinig ruimte is voor nuance, komen
mensen tegenover elkaar te staan.
Om dit te voorkomen kun je niet vroeg genoeg beginnen te oefenen met
het oplossen van conflicten. Daarom richt deze les zich op het oplossen
van ruzie in groep 3/4.
Vanaf groep 3 bestaat het lesprogramma vooral uit het leren van
cognitieve vaardigheden zoals schrijven, lezen en rekenen. De
ontwikkeling van de sociale vaardigheden is in het volle dagschema
geen prioriteit. Dit is een gemiste kans, want school is een sociale
omgeving en dus een ideale plek om dit te doen.
Wanneer er ruzies ontstaan, worden deze vaak ‘goedgemaakt’ met een
geforceerde sorry. Kinderen van deze leeftijd zijn echter in staat tot
meer dan alleen sorry zeggen. Zo kan bij het goedmaken van ruzie
bijvoorbeeld het empathisch vermogen worden ingezet, kunnen kinderen
naar elkaar luisteren en kunnen zij samen een oplossing bedenken. De
mentaliteit ‘het zal mij een zorg zijn wat de ander denkt en voelt’,
transformeert in het bewust worden van zorg dragen voor elkaar.
Kunstvakken zijn bij uitstek geschikt om dit onderwerp te behandelen. Bij
ruzie speelt emotie een grote rol en deze kan gevoeld en vertolkt
worden in kunst. Ook wordt de saamhorigheid gestimuleerd, wat gunstig
is voor het oplossen van ruzies. Daarnaast spreken kunstvakken de
creativiteit aan (Scherder, 2020). De uitdaging iets nieuws te willen
verzinnen wordt gestimuleerd. Kinderen komen zelf met ideeën over hoe
ruzies opgelost kunnen worden. Dit bevordert het internaliseren van de
lesstof.
In deze les worden muziek en theater ingezet om sociale vaardigheden
te ontwikkelen. Daarbij worden er leerdoelen behaald binnen deze
kunstdisciplines.

Bronnen

Ploeg, van der, J. (2011). De sociale ontwikkeling van het schoolkind. Boek
Scherder, E. (2020). Kunst broodnodig voor het kinderbrein. Artikel.
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Leerdoelen
Algemene leerdoelen
−
Ontwikkeling van de sociale vaardigheden
−
Ontwikkeling van de muzikale vaardigheden
−
Ontwikkeling van de theatrale vaardigheden
Sociale vaardigheden
−
De ik-boodschap inzetten
−
Gevoelens verbaal uiten
−
Luisteren naar de ander
−
Alert zijn op emotionele aanwijzingen van de ander
−
Gevoeligheid en begrip hebben voor het gezichtspunt van de ander
−
Hulp bieden die gebaseerd is op het inzicht in de behoeften en gevoelens
van de ander
Muzikale vaardigheden
−
Ontwikkeling van de zangstem
−
Ontwikkeling van het vormgevoel
−
Ontwikkeling van het ritmegevoel
−
Ontwikkeling van de luistervaardigheid
Theatrale vaardigheden
−
Ontwikkeling van het verzinnen (creatief vermogen)
−
Ontwikkeling van het inleven (intenties en emoties)
−
Ontwikkeling van het verbeelden (inbeelden en uitbeelden)
−
Ontwikkeling van de transformatie (gezicht en lijf)

Benodigdheden
−

−
−

Voorbeeldvideo (of de karaokeversie) en oefenvideo van het lied ‘Ik heb
ruzie’, gecomponeerd en uitgevoerd door Tamar Spierenburg.
•
Voorbeeldvideo: https://www.youtube.com/watch?v=K4UhmVSuLCk
•
Karaokeversie: https://www.youtube.com/watch?v=IAbKrYNVaJU
•
Oefenvideo: https://www.youtube.com/watch?v=4W9xQMaey4s
A4’tjes en kleurpotloden.
Symbolen stappenplan ‘hoe los ik een ruzie op?’

Voorbereiding
Neem de lestabel en bijlagen door. Speel de voorbeeldvideo van het lied ‘Ik heb
ruzie’ af. Weet waar het lied over gaat. Speel de oefenvideo af. Optie: leer het
lied en zing het met de karaokeversie.
Print de vier symbolen uit van het stappenplan ‘hoe los ik een ruzie op?’. Houd
de lestabel en bijlagen bij de hand.
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Lestabel
Lesonderdeel Inhoud

Didactische
opbouw

Klassikale
introductie
(3 min)

Voorkennis
activeren

Stel de vraag: Wat gebeurt er in het lied?
Speel de voorbeeldvideo af van ‘Ik heb ruzie’ en zing het
eventueel mee. Optie: zing het lied zelf met de karaokeversie.
Laat de klas de vraag ‘Wat gebeurt er in het lied?’
beantwoorden.

Zie bijlage 1 voor het antwoord op de vraag.
Klassikaal spel
(6 min)

Verdeel het klaslokaal in twee vakken. De ene helft betekent
‘ja’, de andere helft ‘nee’.

Voorkennis
activeren

Lees de stellingen een voor een voor (zie bijlage 2). De
kinderen krijgen steeds drie seconden om na te denken naar
welke helft ze gaan. Zeg ‘1, 2, 3 go’. De kinderen krijgen drie
seconden om naar een helft te gaan en te zitten. Zeg ‘3, 2, 1
stop’.
Stel bij de stellingen 5 t/m 8 de vraag ‘wie wil vertellen waarom
hij in dit vak staat?’
Individueel
tekenen
(10 min)

Zet het lied op. Geef daarbij een opdracht mee:

Klassikaal
gesprek
(6 min)

Stel de vraag: Hoe maakt degene in het lied de ruzie weer
goed?

Maak een tekening van een ruzie en bedenk hoe de ruzie
opgelost wordt.

Speel de voorbeeldvideo af van ‘Ik heb ruzie’ op en zing het
eventueel mee. Optie: zing het lied zelf met de karaokeversie.

Opdracht
laten maken

Begeleiden
van het
leerproces

Laat de kinderen de vraag ‘Hoe maakt degene in het lied de
ruzie weer goed?’ beantwoorden.
Hulpvraag: Welke vragen stelt degene in het lied?
Zie bijlage 1 voor het antwoord op de vragen.
Neem aan de hand van deze vraag het stappenplan door met
de klas ‘hoe maak ik een ruzie goed?’ (zie bijlage 3).

Klassikaal
zingen (9
min)

Speel de oefenvideo af. Laat de klas meedoen met de
video.
Stel de vraag: Wat voelt degene in het lied en waarom?
Laat de kinderen de vraag ‘Wat voelt degene in het lied
en waarom?’ beantwoorden.
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Begeleiden
van het
leerproces

Lesonderdeel Inhoud

Didactische
opbouw

Zie bijlage 1 voor het antwoord op de vraag.
Geef een opdracht (theateropwarmer):
Zing met verschillende emoties, die te zien moeten zijn in
het lijf en gezicht. ‘Ik heb ruzie’ verdrietig.
‘Ik haat ruzie’ boos.
‘Ik had ruzie’ blij.
Speel de oefenvideo nogmaals af.
Zeg wie de emoties goed laat zien, laat de andere
kinderen naar diegene kijken en zeg ze het ook zo te
doen.
In tweetallen
toneelspelen
(6 min)

Maak tweetallen van kinderen die naast elkaar zitten.

Oproepen
van het
Geef de opdracht: maak een kort toneelstuk over de ruzie
geleerde
met oplossing die je zelf hebt getekend. Je kunt een van
de twee tekeningen kiezen of ze combineren zodat er één
toneelstuk ontstaat.
Zet de timer op 5 minuten en zorg dat de klas deze kan
zien. Houdt de klas op de hoogte van de tijd die nog over
is.

Klassikaal
stappenplan
maken
(9 min)

Vraag aan de klas welk tweetal zijn toneelstuk op wil
Presenteren
voeren voor de klas. Bespreek klassikaal wat er gebeurt in van de
het toneelstuk en hoe de ruzie opgelost wordt.
leerstof
Controleren
Laat een paar tweetallen hun toneelstuk uitvoeren.
van de
voortgang
Plak op de muur het stappenplan in symbolen voor het
oplossen van ruzie (zie bijlage 3), aan de hand van de
bedachte oplossingen van de klas.
Zorg ervoor dat de tweetallen die hun toneelstuk
opvoeren verschillende ruzies hebben bedacht door te
vragen ‘wie heeft er een andere ruzie bedacht?’.

Klassikaal slot Stel de vraag: Wat kun je doen als je ruzie hebt op
(1 min)
school en het lukt je niet om het op te lossen? en laat
de klas de vraag beantwoorden.
Zie bijlage 1 voor het antwoord op de vraag.
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Leerstof
meenemen
naar de
praktijk
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Bijlage 1
Antwoorden op de vragen
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Wat gebeurt er in het lied?
−
Er is ruzie en dat wordt ook weer goed gemaakt.



Hoe maakt degene in het lied de ruzie weer goed?
−
Door te zeggen dat hij/zij de gemene dingen die hij/zij heeft gezegd
niet meent.
−
Door te vragen of de andere persoon met hem/haar wil spelen en lief
wil doen.
−
Door te vragen of de andere persoon wil delen, omdat dat hem/haar
zo blij maakt.
Hulpvraag: Welke vragen stelt degene in het lied?
−
Of de andere persoon met hem/haar wil spelen en lief wil doen.
−
Of de andere persoon met hem/haar wil delen, omdat dat hem/haar
zo blij maakt.



Wat voelt degene in het lied en waarom?
−
In het begin is hij/zij verdrietig/boos/niet blij, omdat hij/zij ruzie heeft.
−
Later is hij/zij wel blij, omdat het weer goed gemaakt is.
Andere mogelijke antwoorden:
−
Hij/zij haat ruzie.
−
Hij/zij vindt ruzie niet fijn/leuk.
−
Hij/zij wordt blij als er met hem/haar gedeeld wordt.
−
Hij/zij is blij, want nu liggen ze weer in een deuk.



Wat kun je doen als je ruzie hebt op school en het lukt je niet om het op
te lossen?
−
Dan kun je naar het stappenplan gaan en samen de stappen afgaan
om de ruzie op te lossen.
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Bijlage 2
Stellingen
1.

Ik heb weleens ruzie.

2.

Ik heb weleens ruzie over speelgoed.

3.

Ik heb weleens ruzie over wie er mee mag doen.

4.

Ik heb weleens ruzie omdat iemand iets gemeens zegt.

5.

Ik meen altijd alles wat ik zeg als ik ruzie heb.

6.

Ik vind dat er altijd één iemand de schuld heeft bij een ruzie.

7.

Ik vind dat je geen ruzie mag maken.

8.

Ik vind dat je altijd sorry moet zeggen om een ruzie goed te maken.
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Bijlage 3
Stappenplan ‘hoe los ik een ruzie op?’
Gouden regel: luister goed naar wat de ander vertelt
Stap 1:

je vertelt om de beurt wat je voelt en wat je moeilijk/vervelend/stom vindt

Stap 2: je vertelt om de beurt wat je fijn zou vinden
Stap 3: je bedenkt samen een oplossing
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Gouden regel: luister goed naar wat de ander vertelt
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Stap 1: je vertelt om de beurt wat je voelt en wat je moeilijk/vervelend/stom vindt
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Stap 2: je vertelt om de beurt wat je fijn zou vinden

Auteursbond, sectie educatieve auteurs – Ruzie

13

Stap 3: je bedenkt samen een oplossing
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