
Thema 1 Dit ben ik

LOOPBAANCOMPETENTIES
Kwaliteitenreflectie - wie ben ik, wat kan ik?
Motievenreflectie - wat wil ik, wat drijft mij?
Netwerken - wie kan mij daarbij helpen?
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Thema 1 Dit ben ik

Een nieuwe school en een nieuwe 
klas, dat is best spannend! Wat 
verwacht je van dit schooljaar?

In dit thema maak je kennis met je 
klas en je school. Je vertelt over jezelf 
en  wat  je  hobby’s  zijn.  Zo  maak  je 
samen een goede start!

Je kunt jezelf voorstellen.

Je weet welke afspraken er in jouw 
klas gemaakt zijn.

Je presenteert jezelf aan je klas 
en je docent.

Je maakt groepsafspraken.

Je leert je klasgenoten kennen.

Wat ga je leren?Wat ga je doen?

Wat is de eindopdracht?
Wat neem je mee naar
andere lessen?

Presenteren: je hebt jezelf 
gepresenteerd aan de klas en 
je docent. Dit helpt je bij 
presentaties in andere lessen.

Afspraken maken: je hebt 
drie groepsafspraken gemaakt om 
het jaar goed door te komen. Deze 
afspraken gelden voor alle lessen.

Hier zijn wij!

Lees het thema nog eens door. 
Kies uit ieder hoofdstuk je beste 
antwoorden en laat je klasgenoten 
zien hoe veelzijdig jij bent.

DOEL THEMA
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Beantwoord de vragen over jezelf.

Dit ben ik
(foto of tekening)

Belangrijk
 voor mij:

Mijn naam is  ___________________________

______________________________________

en ik ben_________________jaar

Ik zit in klas ____________________________

Bij mij thuis wonen  ______________________

______________________________________

______________________________________

Mijn hobby’s zijn ________________________

______________________________________

Dit zijn mijn vrienden_____________________

______________________________________

______________________________________

Je mag me altijd wakker
maken voor
____________________
____________________
____________________
Hier word ik chagrijnig
van: 
____________________
____________________
____________________

In de komende opdrachten verzamel je informatie 
voor de eindopdracht van dit thema: Hier zijn wij!

Je kunt vertellen wie jij bent 
en wat jij belangrijk vindt.

Handig: als je deze pagina hebt ingevuld, kun je 
hem gebruiken bij voorstel-activiteiten.
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Op school doe ik dit vak het 
liefst___________________
_______________________

Dit wilde ik vroeger altijd 
worden_________________
_______________________

1
MIJN NUMMER

Muziek ______________________________
 ____________________________________

Sport _______________________________
____________________________________

Spellen of game  ______________________
____________________________________

Pretpark  ____________________________
____________________________________

Boek  _______________________________
____________________________________

Eten ________________________________
____________________________________

Held ________________________________
____________________________________

Vervoersmiddel  _______________________
____________________________________

YouTube-kanaal of tv-programma _________
____________________________________

Mijn mooiste bezit _____________________
____________________________________

Dit doe ik het liefst in het weekend  _______
____________________________________
____________________________________

Wat zou je doen met een miljoen _________
____________________________________
____________________________________

Als ik advies nodig heb 
bespreek ik dit met
______________________

Voor gezelligheid spreek ik 
af met
______________________

De vriend(in) die ik het 
langste ken is
______________________

Als ik hulp met huiswerk 
nodig heb vraag ik
______________________

De klasgenoot die het 
dichtst in de buurt woont 
is_____________________

De klasgenoot die het verst 
weg woont is
______________________

Iemand met dezelfde 
hobby’s of interesses is
_____________________



16

© LesLab.nl

Thema 1 Dit ben ik|1.1B

Zet jezelf op de kaart en vul in welke mensen er verder in jouw 
omgeving belangrijk zijn.

Wie zijn je vrienden?

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

Wie zijn je ouders? 

_________________________

_________________________

_________________________

Waar ontmoet je vrienden?

________________________________

________________________________

________________________________

Wat doe je met je vrienden?

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

VRIENDEN THUIS
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FAMILIE

Wie zijn je broers of zussen? 

_______________________

_______________________

_______________________

Heb je een huisdier?

______________________

______________________

______________________

______________________

Waar woont je familie?

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Wanneer zie je jouw familie?

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Wie behoren er nog meer 

tot jouw familie?

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________
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Je kunt de groepsafspraken 
van je klas benoemen.

Je leert dit jaar veel nieuwe dingen. Dat doe je niet alleen, maar samen met 

je klasgenoten. Maar wie zijn dat eigenlijk? Onderzoek wie je klasgenoten 

zijn en ga op zoek naar overeenkomsten. 

Hoeveel klasgenoten heb je?________________________________________________

Zoek vijf mensen uit je klas en beantwoord de volgende vragen:

Naam klasgenoot -    _____________   

      _____________

      _____________

Wat valt je op aan
      deze persoon? -    _____________

      _____________

      _____________  

      _____________

    Wat vind je leuk 
aan deze persoon? -    _____________

      _____________

      _____________

      _____________

Naam klasgenoot -    _____________   

      _____________

      _____________

Wat valt je op aan
      deze persoon? -    _____________

      _____________

      _____________  

      _____________

    Wat vind je leuk 
aan deze persoon? -    _____________

      _____________

      _____________

      _____________

Jij en je

klasgenoten

hebben vast veel

overeenkomsten!

Handig: als je weet wie je klasgenoten zijn, kun je 
samen goede afspraken te maken.
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Naam klasgenoot -    _____________ _______________________

      ____________________________________

Wat valt je op aan
      deze persoon? -    ____________________________________

      ____________________________________ 

    Wat vind je leuk 
aan deze persoon? -    ____________________________________

      ____________________________________

Naam klasgenoot -    _____________ _______________________

      ____________________________________

Wat valt je op aan
      deze persoon? -    ____________________________________

      ____________________________________ 

    Wat vind je leuk 
aan deze persoon? -    ____________________________________

      ____________________________________

Naam klasgenoot -    _____________ _______________________

      ____________________________________

Wat valt je op aan
      deze persoon? -    ____________________________________

      ____________________________________ 

    Wat vind je leuk 
aan deze persoon? -    ____________________________________

      ____________________________________
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Bespreek met je klas wat jullie belangrijk vinden voor een 
goede werksfeer. Misschien vind je het belangrijk dat je elkaar 
om hulp kunt vragen? Of dat jullie regelmatig iets buiten school 
gaan doen. Noteer hieronder welke drie afspraken jullie willen 
maken voor een goede sfeer.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

AFSPRAAK

1

AFSPRAAK

2

AFSPRAAK

3
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Hoe ga je elkaar helpen om je aan de afspraken te houden?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Wat kan de mentor doen om te helpen?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Wat doe je als de afspraken worden vergeten?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Wat doe je zelf om je aan de afspraak te houden?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Je hebt je school  verkend. Waar kun je terecht voor: 

Huiswerk maken
____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Kletsen

Sssssstilte

Frisse lucht

EHBO

Onderzoeken

Ontspannen 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________

Eten en drinken 
____________________ 

____________________ 

____________________ 

___________________ 

____________________

Mobiel opladen 
____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________

Je kunt vertellen welke personen
en plekken belangrijk zijn

Handig: als je hulp nodig hebt, is het fijn 
als je weet op welke plek je moet zijn. 

|1.3A
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Iedere school heeft regels. Weet jij welke regels er zijn op jouw school? En waarom ze 

er zijn? Schrijf hieronder drie regels op die je helpen dit schooljaar goed door te 

komen:

Drie belangrijke regels:

Ieder uur een andere leraar, nieuwe vakken en overal leerlingen. Dat is wel even 

wennen. Wat is er voor jou nog meer anders dan op de basisschool?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

1. ________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

2. ________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

3. ________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Waarom zijn deze regels belangrijk?

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

|1.3A
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Je kunt veel hulp krijgen op school. Bij wie kun je waarvoor terecht?

   Decaan / studieadviseur
   De decaan begeleidt je bij grote 
     studiekeuzes. Denk aan het kiezen
van een profiel of een vervolgopleiding.
    

   Klasgenoot
   Je klasgenoten weten heel veel! 
  Hiervoor kun je allemaal terecht bij
een klasgenoot:
• Toetsdata
• Samen leren en huiswerk maken
• Datum waarop een project af moet zijn
• Persoonlijke problemen bespreken
• Gezelligheid
     

   Vakdocent
   De vakdocent weet alles van het vak
  dat hij of zij geeft. Dus heb je vragen  
over de leerstof van Engels? Dan kun je 
terecht bij je vakdocent Engels!
     

   Vertrouwenspersoon
   Het kan zijn dat je iets wilt bespreken 
   waar niemand iets van af mag weten. 
Zelfs je mentor niet. Dan kun je terecht bij de 
vertrouwenspersoon. Wat je hem of haar 
vertelt mag niet worden doorverteld.

   Mentor
   Iedere klas heeft een mentor. Daar  
    kun je terecht met bijna al je vragen.
Je mentor helpt jou en de rest van je klas zo
goed mogelijk het jaar door. Om dat te 
kunnen doen heeft je mentor regelmatig
contact met jou, je ouders en de leraren die
je lesgeven.
     

   Conciërge
   De conciërge is een echte
    duizendpoot. Hij of zij zorgt voor het 
schoolgebouw en de omgeving van de 
school. Als bijvoorbeeld de toiletdeur stuk is,
dan zal de conciërge de deur repareren.
Soms moet je je ook melden bij de 
conciërge, bijvoorbeeld als je te laat bent of 
als je ziek bent.
     

   Ouders / verzorgers
   Je ouders kunnen je vaak helpen bij
  je huiswerk of advies geven als je
ergens tegenaan loopt op school.
Dikke tip: je ouders weten soms meer dan je denkt. 
Je kunt dus beter veel aan ze vertellen dan weinig.
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Vragen over belangrijke personen

Vink aan bij wie je terecht kunt. 

Je wilt wat weten over de sportdag.

Je hebt hulp nodig bij je biologie huiswerk.

Je wilt graag dat iemand je Engelse woorden 
overhoort voor de toets van morgen.

Je denkt dat een klasgenoot gepest wordt.

Je weet niet zeker of je het juiste huiswerk 
maakt voor wiskunde.

Je hebt vragen over je rooster.

Je wilt advies over iets persoonlijks dat je niet 
met klasgenoten wilt delen.

Je voelt je niet veilig in de klas.

Je vindt dat je onterecht de klas uit bent gestuurd.

Je wilt met iemand spreken, maar wat je 
bespreekt moet geheim blijven.

Je bent dyslectisch en wilt weten of je 
extra toetstijd kunt krijgen.

Je hebt een probleem. Je weet alleen niet 
goed bij wie je daarmee terecht kunt.

Hoe heet je mentor?     _______________________________________________________
Stel: je hebt je mentor nodig. Hoe kun je hem of haar bereiken?     ____________________
     _______________________________________________________________________
Hoe heet de conciërge?     _____________________________________________________
Wanneer krijg je te maken met de conciërge?     ___________________________________
     _______________________________________________________________________
     _______________________________________________________________________
Hoe heet de vertrouwenspersoon?     ____________________________________________
Hoe kun je hem of haar bereiken?     ____________________________________________
     _______________________________________________________________________
Noteer hier het mailadres of het telefoonnummer van de vertrouwenspersoon.
     _______________________________________________________________________
Waarom denk jij dat het nuttig is als je weet bij wie je wat moet vragen?
     _______________________________________________________________________
     _______________________________________________________________________
     _______________________________________________________________________
     _______________________________________________________________________

|1.3B
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In dit thema heb je over jezelf verteld, 

je hebt kennis gemaakt met je 

klasgenoten en de school. Gebruik de 

informatie in deze eindopdracht.

Eindopdracht
Je bent bijna klaar met thema 1. Om een 

thema helemaal af te ronden, maak je de 

eindopdracht. 

- Ieder thema heeft een eindopdracht. 

- In de eindopdracht gebruik je wat je in de 

  voorgaande hoofdstukken hebt geleerd.

- Je kunt de eindopdracht samen met een 

  klasgenoot maken of alleen. 

- Aan het einde van iedere eindopdracht vind 

  je een checkbox. Hier kun je aankruisen of 

  je de doelen van het thema hebt behaald. 

  Ook kun je hier invullen wat je in dit thema 

  hebt geleerd. 

Lees het thema nog eens door en kies 

uit ieder hoofdstuk je beste antwoorden. 

Vul de antwoorden hiernaast in en laat 

zien hoe veelzijdig jij bent.

|1.4
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Mijn klas

Dit is voor mij belangrijk 
in deze klas....

Wist je dat...

Mijn hobby’s en interesses zijn....

Mijn school

Het leukste aan deze
school vind ik....

Dit ben ik....................................

© LesLab.nl

Tip: knip je blok uit en maak samen met je klas een bouwwerk.
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Heb je de doelen voor dit thema behaald?

Je kunt jezelf voorstellen.

Je weet welke afspraken er in jouw klas gemaakt zijn.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wat heb je dit thema geleerd?

|1.4
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10. Sociaal digitaal

7. Aha sociaal!

4. Fijne klas

3. Zo kun je leren

2. Goed plan!

1. Dit ben ik

PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING

1. Wat zijn media?

2. Sociale media

3. Delen in je netwerk

4. Eindopdracht:

    mediawijzer

1. Jij en de ander

2. Mijn grens

3. Conflict oplossen

4. Eindopdracht: 

    allemaal lekker sociaal

1. Sfeer in de klas

2. Respect!

3. Verder kijken

4. Eindopdracht:

    mijn klas is top!

1. Wat weet jij over leren?

2. Teksten leren

3. Woordjes leren

4. Eindopdracht: zo leer ik!

1. Agendanotities

2. Dagplanning

3. Word expert door plannen

4. Eindopdracht: week in blokjes

1. Dit ben ik

2. Mijn klas

3. Mijn school

4. Eindopdracht: hier zijn wij!
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LEREN EN
STUDEREN

WERK EN
LOOPBAAN

9. Mijn brein

8. Presenteren

11. Onderzoek een beroep

5. Werk in de buurt

12. Kies uit...

6. Voor je kiezen

1. Jouw brein: een supercomputer

2. Goede gewoontes

3. Optimaal leren

4. Eindopdracht: mindmap

1. Mooi verhaal

2. Goede informatie

3. Lekker duidelijk!

4. Eindopdracht: presenteer!

1. Dromen over een beroep

2. Beroepskeuze

3. Beroep onder de loep

4. Eindopdracht:

    beroepenkwartet

1. Werken is overal

2. Beroep onder de loep

3. Informatie verwerken

4. Eindopdracht: vakblad

1. Later...

2. Dit kan ik

3. Op mijn school

4. Eindopdracht:

    wapenschild

1. Interesse patience

2. Speel met je kwaliteiten

3. Onderzoek twee profielen

4. Eindopdracht:

    motivatiebrief
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