
Themales ‘Liefde’

In deze lesbrief vind je werkvormen om met de klas over het thema liefde te 
bespreken. Deze lesbrief is opgedeeld uit een vijftal filosofische vragen, een 
stellingenspel en een individuele quiz. De lesbrief zal een lesuur in beslag 

nemen.

1..   Filosofische vragen:
- Wat is liefde?

    - Wanneer is de liefde het echts, in het begin of als het eindigt?
- Hoe leren wij lief te hebben?
- Is liefde niet slechts een chemisch proces in onze hersenen?
- Waarom gaan mensen vreemd?

2.   Stellingenspel. 
      Het lokaal is leeg en de groep staat op een rij 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 doe 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 ben of ken iemand die verliefd is
2. Zonder liefde is er geen leven
3. Ik vind het moeilijk om verliefd te worden
4. Ik ben heel vaak bedrogen in de liefde
5. Ik vind dat alle soorten liefde mogen bestaan (alle geaardheden)
6. Liefde en haat liggen niet ver van elkaar
7. Ik heb mijn ware liefde al ontmoet
8. Ik geloof niet in de liefde

3.    Quiz.
       Op de volgende pagina is een liefdesquiz 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.



1. Hoe laat jij iemand merken dat je hem/
haar leuk vindt?

a. Ik stuur hem/haar een appje 
b. Ik doe lief en geef complimentjes 
c. Ik ga zoveel mogelijk met diegene om  

2.Je loopt met je vriend(inn)en in de stad en 
komt je crush tegen, wat doe je?

a. Ik loop er naar toe en maak een praatje 
b. Ik ga samen met m’n vriend(inn)en er naar toe 
c. Ik zie hem/haar wel, maar blijf bij m’n 

vriend(inn)en.

3.Je hebt een eerste date met je crush, 
wat gaan jullie doen?

4. Het is de dag na de eerste date, 
Watvoor appje stuur je?

a. Ik heb al direct na de date geappt om 
een nieuwe date af te spreken 

b. Ik stuur dat ik het super leuk vond en 
uitkijk naar de volgende date 

c. Ik stuur niets, ik wacht tot ik een 
appje krijg van de ander

5. Wat doe je als je ruzie hebt met je 
vriend of vriendin?

a. Ik zeg wat me dwars zit en blijf een 
tijdje boos 

b. Ik luister naar zijn/haar kant van 
het verhaal 

c. Ik laat een paar dagen niets van me 
horen

DE UITSLAG!

a. Samen naar een sportwedstrijd 
b. Je hebt een verrassingsdate gepland 
c. Samen naar de bioscoop

MEESTAL A: 

Je leert iemand graag kennen 
tijdens een actieve date. Je praat 
graag en houdt ervan om in het 
middelpunt te staan. Je wil dat de 
ander weet dat je tot over je oren 
verliefd bent en het liefst stap je 
meteen op je grote liefde af!

MEESTAL B: 
Je voelt je helemaal op je 
gemakt bij je crush. Tijdens een 
date vind jij het fijn om een 
goed gesprek te hebben en 
elkaar beter te leren kennen. 
Romantische afspraakjes of 
lieve berichtjes vind je 
geweldig!

MEESTAL C: 

Je houdt je graag op de 
achtergrond en gaat altijd 
op jouw gevoel af. Als je 
verliefd bent vind je het 
soms lastig om uit je schulp 
te komen, maar wanneer 
het wederzijds is ga je er vol 
voor!

LOVE IS IN THE AIR: LIEFDESTEST!


