
# WAT KAN?
Dagboek in de klas

Pesten als een virus behandelen. Het is
ochtend, het schoolplein is afgezet met rood
lint, er staat een container met looproutes, er
lopen mensen in witte beschermingspakken
rond. Wat blijkt? Er is PEST geconstateerd.
Iedereen die binnen wil wordt eerst ontsmet
met een middel (stoomcabine of zoiets). Dit

is de start van een week (?) waarin op allerlei
manieren PESTEN aan bod komt. Met acteurs
in de klas, beeldende opdrachten (wie ben jij,

je mag jezelf zijn). De week eindigt positief: er
is een vaccin gevonden voor het virus de

PEST. 

Va�r���he��� be����n!

De�l ge����r�e b�i�l�� u�t en ki�� e�n� me� e�n an����
b�i�. 
Wi� be� ji�? Een re����ti��h po��r�� wi� ve� je? En e�n
po��r�� va� wi� zo� je wi���n zi��
Spi����s�e�/b�i�l���p��. Wat zi� ik al� ik na�� e�n an���
ki��. Ook zi�� ho� e�n an��� je zi��. Van��� debu����ka��,
ma�� o�k e�g���c�a�p��. Zic��b��� en on���h���ar
Pic����k ka���j��. In de oc���n� s�a�t�� me� e�n v�a��.
Ied���e� be���w�o��de���f�� v�a��
Li�d��� la��� ma��� ov�� t�e��'s me� ge����k
va� Be�z���la��. Dis����l, be����n zo���r je te s��am��.
Fo�t�� ma��� ma�.

PEST(EN)
uitroeien: 

 

LABEL?!
 

Bed��� e�n ni��� la���. Wa�r he� ne����ef
is, po����ef be����re�.

Een so��� s�i�k�� ca���g��.

Zom����s�e� x�. Vol��k���t ma����, Uit we��

ge��� ko� je? Wat zi�� je ho����s, wa� wi� je de
we���d

me����en? Ste��� e�n ki�� u�t���h�e�. Zel����r�

ip� s��e�k��u�t. Wat ko� je va����g do��?

Al�e su���s��e� va� de Cod� RO��
b�i��d� ve���r��� in de 'k�e�s���/ka��'. 

 

vorm samen een orkest
 

SCHOOL OPA OF OMA
Om je ha�� bi� te lu��t��, is
a�n���ig op s��o�l���in al�

a�n��r�e���n�. 

Niets is zo belangrijk als
jezelf kunnen en mogen

zijn!
 

STORY TELLING 
sprookje/verhaal voor OB

over de rollen van
groepsdynamiek 

 MINI omroep 
op school 

 

Kinderpanel op school 

Een fi��p�� a La Cag� a�x Fol���/Ik be� wi� ik be�!Tik Tok in���t��?

SOCIAAL PASPOORT /
KWALITEITENPASPOORT

(alternatief voor rapport)
 

ACTIES/ IDEEEN
 

e�n g�o�� k�i�g� in he� be��� va� de we�� de

ge����e in���d�e���n va� he� va���n. Ze mo����

er���� zo�
��n da� he� va���n u�t�i���l��� ga��

we���n. Luk� he� ze? 


