
VOORBEREIDING BENODIGDHEDEN

Benodigdheden voor de leerkracht
• Digibord materiaal Les 4
• Kopieerblad (uitgeknipt) met een compliment voor
    jou erop geschreven (kan bijv. een collega of familielid zijn)
• De werktekening van de Vriendschapsboom

Jullie kunnen samen de Vriendschapsboom maken en/of opzetten.
Complimenten op een hart los ophangen kan uiteraard ook.

Benodigdheden per leerling
• Kopieerblad met hart
• Kleurpotloden/stiften/verf en kwasten/glitters/stickers/versiersels

Wat zien we:

Leerdoelen
• De leerlingen leren wat het met je doet als je een compliment krijgt.
• De leerlingen leren wat het met je doet als je een compliment geeft.
• De leerlingen leren dat het een meerwaarde heeft om elkaar regelmatig complimenten te geven.

Deze les draagt bij aan lief zijn voor jezelf door te ervaren dat lief zijn voor een ander ook jezelf een 
goed gevoel geeft.

LESVERLOOP (45 MINUTEN)

Start van de les/ introductie
Open Les 4 op het digibord. Bespreek met de klas de lesdoelen, ‘Dit ga je leren’.
We gaan vandaag leren over complimentjes, over hoe het is om complimentjes te geven en te krijgen.

Inleiding
Ga verder op het digibord en laat de video ‘Vriendschapsboom’ afspelen. 
Na het bekijken van de video klik je door naar de volgende slide op het digibord, ‘mijn compliment’, en laat 
je jouw eigen hart zien dat je zelf hebt uitgeknipt (kopieerblad). Daarop staat een compliment dat je van 
iemand hebt gekregen. Vertel erover; wat staat erop en welk gevoel geeft het jou.
Vervolgens wil jij ook een hart terugsturen aan deze persoon en hierbij vraag je de kinderen om hulp;
wat zou een mooi compliment zijn?
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WERKBLAD

LESBRIEF

https://klassetv.nl/pakket/weesliefvoorjezelf/documents/wlvj_les4-kopieerblad-compliment.pdf


Kern
Laat het scherm ‘Een compliment is…’
zien op het digibord. Leg uit/bespreek
met de klas wat een compliment
precies is.
Een compliment is iets aardigs zeggen over een ander.
Een compliment geef je aan iemand als hij/zij iets knaps heeft gedaan.
Een compliment geef je aan iemand als hij/zij iets moois heeft gemaakt.
Laat de kinderen aanvullen en schrijf dit op het bord.

Laat het volgende scherm zien: ‘Als ik een compliment krijg, dan voel ik me…’
Bespreek dit en schrijf de antwoorden op het bord.

Er zijn vier soorten complimenten:
• Uiterlijk (wat heb jij mooie ogen)
• Bezit (wat heb jij een mooie fiets)
• Talent (wat kun jij goed voetballen)
• Eigenschap (wat ben jij aardig voor me)
Probeer de kinderen een compliment over een eigenschap te laten geven, zo wordt voorkomen dat
complimenten gegeven worden om ‘niet beïnvloedbare’ redenen.

Een bedankje is vaak ook een compliment. ‘Dank je wel, wat fijn dat je me geholpen hebt.’

Bedenk een aantal voorbeeld complimenten en schrijf deze op (op een hart).

Vraag de kinderen na te denken over aan wie zij een compliment willen geven (niet iemand uit de klas,
maar juist iemand in de nabije omgeving zoals broer, zus, buurmeisje, nichtje, neefje, tante/oom etc).
Stel hen de volgende vragen:
• Op wie ben jij trots?
• Wie is er altijd voor jou?
• Wat voor compliment geef je hem/haar?

Deel aan ieder kind het kopieerblad met het grote hart uit. De kinderen schrijven hun compliment voor de 
ander in het midden van het hart. Vervolgens mogen zij het hart versieren en knippen ze het uit.

Het complimentenhart nemen ze mee naar huis en geven het aan diegene voor wie zij het hart hebben
gemaakt. Dit is de thuisopdracht waarbij de ouders betrokken kunnen worden.
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De Vriendschapsboom…
Tot slot introduceer je de Vriendschapsboom.
De boom blijft de komende tijd in het
lokaal staan/hangen. De kinderen
maken de komende tijd complimentjes voor elkaar en hangen deze in de boom.
Beslis zelf wanneer zij dit kunnen doen. Hang hier de voorbeeld complimenten in die gemaakt zijn zodat de 
kinderen deze dagelijks kunnen zien. 
Tip: Zorg voor voldoende kopieerbladen van het hart en leg deze onder de boom.

Afsluiting
De volgende dag bespreek je de ervaringen met de kinderen. Aan wie heb jij je hartje gegeven?
Wat vond diegene ervan? Wat voelde jij toen je het complimentje gaf?
Waarom is het belangrijk dat we elkaar complimentjes geven?
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