
Zullen we vrienden zijn?

Groep 5  115 min

Begrippen
Vriendschap, vriendin, vriend, respect, plezier,
uitmaken 

Benodigheden

Knutselmateriaal 

Lesdoelen

De leerlingen weten hoe ze contacten moeten leggen en

vriendschappen kunnen aangaan

 De leerlingen zijn zich ervan bewust dat ze voor

vriendschappen moeite moeten doen



De leerlingen weten dat er verschillende manieren zijn

om een vriendschap te onderhouden

 De leerlingen zijn zich ervan bewust dat er situaties

kunnen zijn waarin een vriendschap niet meer prettig

voelt



De leerlingen kunnen zelf manieren bedenken om een

vriendschap te herstellen of, als het niet meer goed

voelt, respectvol te beëindigen.
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Zullen we vrienden zijn?

Sociale en emotionele ontwikkeling

Vriendschappen zijn belangrijk in het leven. Wat doe je met je vrienden? En wat doe je als je
ruzie hebt met je vriend? Hier hebben we het vandaag over. 

Vriendschappen vormen en contacten leggen

 15 min 

Leerlingen overleggen over het vormen van vriendschap aan de hand van verschillende situatieschetsen.

Dia 1

Vriendschappen zijn belangrijk in het leven. In deze les staan we stil bij hoe je vrienden kunt maken en vriendschappen
onderhouden. Soms voelt een vriendschap niet meer goed. Wat doe je dan? Stop je ermee of gaan jij en de ander je juist
meer inspannen? Hierover gaan we het vandaag hebben.  
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Dia 2

Begin het groepsgesprek met de vraag of de leerlingen kunnen vertellen hoe ze vrienden zijn geworden met iemand.
Bespreek vervolgens de verschillende situaties op deze en de volgende dia’s en laat de leerlingen in groepjes van vier met
elkaar overleggen hoe ze in die situatie een vriendschap zouden kunnen aangaan.  Bespreek dit daarna klassikaal.

Dia 3

Bespreek de situatie en laat verschillende leerlingen aan het woord hoe ze dit zouden aanpakken.

Dia 4

Bespreek de situatie en laat verschillende leerlingen aan het woord hoe ze dit zouden aanpakken.
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Dia 5

Bespreek de situatie en laat verschillende leerlingen aan het woord hoe ze dit zouden aanpakken.

Dia 6

Bespreek de opdracht na en stel de volgende vragen: 

De laatste vraag is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp.

hoe word je vrienden met iemand? 

hoe blijf je vrienden? 

zijn alle vriendschappen voor altijd? De laatste vraag is een mooi bruggetje naar les 2. 

TipTip
Let erop dat alle kinderen worden betrokken en er geen buitenbeentjes zijn in de groep. Zorg dat de sfeer in de klas
veilig is.

Vriendschappen onderhouden of verbreken

 15 min 

Wat doe je als je vrienden bent? Hoe kun je een vriendschap onderhouden en wat doe je als het niet meer goed voelt?

Kriebels in je buikKriebels in je buik ||  Zullen we vrienden zijn? 4



Dia 7

Begin een groepsgesprek met de leerlingen. Wat doen ze als ze vrienden zijn met iemand? Vraag ze hoe ze hun vriendschap
goed kunnen onderhouden en bespreek de opties als het niet meer goed voelt.

Dia 8

Laat de leerlingen in groepjes van vier bedenken waarom een vriendschap over kan gaan en bespreek de verschillende
opties, zoals ruzie met elkaar, verhuizing, andere vrienden/vriendinnen vinden, te weinig tijd hebben voor elkaar, niet meer
bij elkaar in de klas of op school zitten of andere interesses hebben.

Dia 9

Laat de leerlingen in discussie gaan over ruzie binnen een vriendschap. Is de vriendschap voorbij als je ruzie hebt met
elkaar? Waarom of waarom niet? Hebben ze dat zelf wel eens gehad? 
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Dia 10

Nodig de leerlingen uit om te vertellen over vriendschappen die veranderden of minder leuk werden. Hoe kwam dat? Hoe
gingen ze ermee om? 

Dia 11

Hoe beëindig je een vriendschap respectvol?
Nodig de leerlingen uit om na te denken over respectvolle manieren om een vriendschap te beëindigen als die echt niet meer
leuk is. Bespreek verschillende opties, zoals het zeggen tegen de ander, een briefje schrijven of vragen of de ander het nog
leuk vindt.  

Vriendschap herstellen

 15 min 

Situaties uitbeelden en met behulp van een rollenspel bepalen hoe je de vriendschap kunt herstellen. 
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Dia 12

Hoe doe je dat?
Toon (een selectie van) de situaties op het digibord met de volgende dia’s. Laat steeds verschillende leerlingen de situatie
uitbeelden met behulp van een rollenspel. Hoe kunnen ze de vriendschap herstellen? Bespreek elke situatie na in de klas. 

Dia 13

Bespreek de situatie en laat verschillende leerlingen aan het woord hoe ze dit zouden aanpakken.

Dia 14

Bespreek de situatie en laat verschillende leerlingen aan het woord hoe ze dit zouden aanpakken.
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Dia 15

Bespreek de situatie en laat verschillende leerlingen aan het woord hoe ze dit zouden aanpakken.

Dia 16

Bespreek de situatie en laat verschillende leerlingen aan het woord hoe ze dit zouden aanpakken.

Hoe gaan we met elkaar om?

 20 min 

In een vriendschap ga je op een nette manier met elkaar om, maar hoe is dat met andere mensen?

Kriebels in je buikKriebels in je buik ||  Zullen we vrienden zijn? 8



Dia 17

Bespreek in de klas wat belangrijk is in de omgang met elkaar. Dit geldt niet alleen voor vrienden, maar ook voor alle andere
mensen met wie je omgaat. Schrijf de regels in het woordweb en spreek af dat iedereen zich daaraan houdt. Maak er een
lijst en hang deze op een prominente plek in de klas op. 

Vriendenslinger

 20 min 

Ter voorbereiding: 
Zoek op Pinterest ‘de vriendenslinger’. Laat de leerlingen allemaal zichzelf knutselen op het poppetje en hang de slinger in
de klas.

Dia 18

Voorbereiding: Zoek op Pinterest de ‘vriendenslinger’ op. Laat alle leerlingen zichzelf knutselen op het poppetje en hang de
slinger in de klas.
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1-2-3 Zing

 30 min 

Maak een lied over vriendschap. 

Dia 19

Lees de instructies op de site van 1-2-3 Zing en laat de leerlingen hun eigen versie van het lied maken.

Dia 20

Voor veel mensen is het fijn om vrienden te hebben. Je kunt samen leuke dingen doen en met elkaar lachen, maar ook met
elkaar praten als iets je dwars zit. In een vriendschap kan er ook iets gebeuren wat niet zo leuk is. Je kunt wel eens boos
zijn op elkaar of de ander gaat verhuizen waardoor je elkaar minder vaak ziet. Sommige vriendschappen zijn voor altijd,
terwijl andere tijdelijk kunnen zijn. Als een vriendschap niet meer goed voelt kun je daarover praten of de vriendschap
beëindigen. Als je besluit de vriendschap te beëindigen is het belangrijk om dat respectvol te doen.
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Afsluiting

Voor veel mensen is het fijn om vrienden te hebben. Je kunt samen leuke dingen doen en met
elkaar lachen, maar ook met elkaar praten als iets je dwars zit. In een vriendschap kan er ook
iets gebeuren wat niet zo leuk is. Je kunt wel eens boos zijn op elkaar of de ander gaat
verhuizen waardoor je elkaar minder vaak ziet. Sommige vriendschappen zijn voor altijd,
terwijl andere tijdelijk kunnen zijn. Als een vriendschap niet meer goed voelt kun je daarover
praten of de vriendschap beëindigen. Als je besluit de vriendschap te beëindigen is het
belangrijk om dat respectvol te doen. 
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