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Les 2 

Jouw DNA Jouw bovenbouw 

Lesomschrijving 

Thema 1 

Typisch jij 

Les 3 

Identiteit en 
diversiteit 

Goede 
voornemens 

Lesopbouw 
Na een lange vakantie is het altijd 
handig om weer even in te 
zoomen op elkaar. Daarom start 
dit thema met een korte terugblik 
op de vakantie en een 
(hernieuwde) kennismaking. 

Inleiding: Terug van weggeweest 
Verhalen uitwisselen na een lange vakantie. 
Kern: Jouw DNA 
Aangeven welke gebeurtenissen en 
karaktertrekken onderdeel zijn van wie jij 
bent. 
Slot: Karakters delen 

Lesdoel 
Je kunt aangeven welke 
kenmerken, gebeurtenissen en 
karaktertrekken jou maken tot 
wie je bent. 

Op een creatieve manier presenteren 
wat je deze les te weten bent 
gekomen. 

' 

Wat is je beste vakantie-ervaring? Met een inspiratiepagina 
omschrijven de leerlingen hun ervaring(en) op een Post-it. 
Klasgenoten raden wie wat heeft meegemaakt. 

=20 
minuten 

Deel 1: ervaringen noteren (5 min.) 
Geef elke leerling een post-it. Toon de J2ggina met onderwerpen op het bord. De 
leerlingen kiezen een of meerdere gebeurtenissen en noteren deze op de Post-it. 
Het mag een verhaal zijn, het mogen steekwoorden zijn maar de klasgenoten 
moeten zonder extra uitleg kunnen begrijpen wat deze gebeurtenis zo speciaal 
maakte. 

Deel 2: ervaringen raden (15 min.) 
Neem de Post-its in. Lees om beurten een Post-it voor en wijs een leerling aan die 
raadt van wie deze Post-it is. In het begin zal dat lastig zijn, maar naar mate er 
steeds minder leerlingen komen om uit te kiezen wordt het gemakkelijker. Geef 
eventueel de ruimte om de Post-it aan te vullen zodat de vakantie-ervaringen op 
een leuke manier worden gedeeld. 
Extra Info 

Links: 
frujina met onderwerpen ter inspiratie 

Doel Inleiding: terug van weggeweest 
Verhalen uitwisselen na een lange vakantie. 

Met een lijst met vreemde vragen lopen de leerlingen door 
de klas. Ze proberen achter elke vraag een naam van een 
klasgenoot te noteren die die vraag met ]a' kan 
beantwoorden. 

Voorbereiding: 
Toon de mg�st OP-het digibord of print voor iedere leerling !:kJ;!rintbare PFD. 
In het eerste geval noteren de leerlingen de cijfers 1 t/m 49 op een A4. In het 
tweede geval gebruiken de leerlingen de print zelf. 

De activiteit 
Leg uit dat de leerlingen zo snel mogelijk elke vraag op de lijst met 'ja' beantwoord 
moeten krijgen door een klasgenoot. Regel: je moet bij iedereen hetzelfde 
antwoord geven. Degene die de meeste vragen met 'ja' beantwoord heeft 
gekregen wint. Hier krijgen ze 10 minuten voor. Inventariseer wie de meeste 
vragen beantwoord heeft gekregen en welke antwoorden de leerlingen hebben 
verbaasd. Vervolgens maken de leerlingen individueel opdracht 1.1: jouw DNA. 
Heb je veel tijd? Dan is de kernactiviteit 'speeddaten' uit deze les een leuke 
vervolgopdracht. 

Extra Info 

Links: 
l@9e vragen voor op het digibord 
l@9e vragen om te printen 

Tips: 
49 vragen teveel? Halveer! 
Toon alleen de eerste pagina van de Rrintbare PDF op het digibord voor 24 vragen. 

Werkboekopdracht: 1.1 Jouw DNA 
10.000 kleine dingen maken iemand tot wie hij of zij is. Leerlingen geven voor verschillende gebieden aan 
wat hen kenmerkt. 

Doel kern: jouw DNA 
Aangeven welke gebeurtenissen en karaktertrekken onderdeel zijn van wie jij bent 

Pecha Kucha Karakters delen 

De leerlingen maken een Pecha Kucha naar aanleiding van opdracht 1.1 en laten 
zo aan de klas zien wie ze zijn. Weten de leerlingen niet wat een Pecha Kucha is? 
Gebruik deze uitleg. Met dit Powerpointsjabloon kunnen ze gemakkelijker een 
presentatie maken. 
l:xtra Info 

Links: 
Uitleg Pecha Kucha 
Powerpointsjabloon voor presentatie 

Tips: 
Ook gemakkelijk aan te bieden als afzonderlijke les. 

Doel slot: karakters delen 
Op een creatieve manier presenteren wat je deze les te weten bent gekomen. 

� 

Krijg 30 dagen 

toegang tot 

alle Lessen! 
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