Themales 6 ‘Vriendschap’
In deze lesbrief vind je werkvormen om met de klas het thema vriendschap te
bespreken. Deze lesbrief is opgedeeld in een filmfragment uit de voorstelling
Boys don’t cry, een vijftal filosofische vragen, een stellingenspel en een
individuele quiz. De lesbrief zal een lesuur in beslag nemen.

1. Filmfragment over vriendschap uit de voorstelling Boys don’t cry.
https://www.youtube.com/watch?v=c0ycK14Nfag
2. Filosofische vragen:
- Wanneer is iemand een goede vriend voor jou?
- Zijn er mensen met wie je nooit bevriend zult raken?
- Hoe kan iemand jouw vriend worden?
- Hoe zijn het zijn als vriendschap niet bestond?
- Waarom ben jij een goede vriend voor je vrienden?
3. Stellingenspel.
Zet de tafels en stoelen aan de kant en laat de groep een rij vormen in het
midden van het lokaal. Als een leerling het eens is met de stelling, dan doet
hij/zij een stap vooruit, is hij/zij het niet eens met de stelling dan doet diegene
een stap naar achteren. Na 8 stellingen bekijkt de groep hoe ver ze van een
ander vandaan staan en kan de groep het erover hebben over hoe dat komt.
1. Ik heb veel vrienden
2. Ik ben een goede vriend
3. Ik zou mezelf graag als vriend willen hebben
4. Ik vind vrienden maken moeilijk
5. Ik heb goede en minder goede vrienden
6. Ik heb geen vrienden nodig
7. Ik vertel mijn vrienden alles
8. Ik denk dat ik een steeds betere vriend word
4.

Quiz.
Op de volgende pagina is een vriendschapsquiz te vinden. Print deze uit voor
je leerlingen of laat deze op het schoolbord zien. Het is de bedoeling dat de
leerling iemand uit de klas kiest en daar de quiz over doet. Uiteindelijk
bespreek je met elkaar de score.

HOE GOED KEN JIJ
JE BESTE VRIEND(IN)?

START!

Weet je
zijn of haar
middelste naam?

Ja

Weet je waar
hij of zij is
geboren?

Nee

Nee

Weet jij zijn of
haar top 3 van
interesses?

Ja
Weet je de kleur
van zijn of haar
ogen?

Nee

Ja

Nee Nee

AI! JE KENT DE ANDER
ECHT VOOR GEEN METER,
MISSCHIEN EEN KEER
PRATEN MET ELKAAR?

Nee

JE KENT DE ANDER,
MAAR ER IS NOG
VEEL DAT JE NIET
WEET!

Ja
Nee

Kan je zien
hoe hij of zij zich
voelt?

Weet je wat hem of
haar irriteert?

Ja

Ken je
zijn of haar
favoriete muziek?

Nee

Weet je
zijn of haar
verjaardag?

Nee

Ken je zijn of haar
insta-naam?

Ja

Ja

Ja

TOP! JE KENT
DE ANDER ECHT
AL GOED!

Ja

OMG!
BEST
FRIENDS

