
  Groep 1  Groep 2  Groep 3  Groep 4  

September  2 weken 
groepsvorming + 
groepsregels 
samenstellen  
  
prentenboek 
rondom gevoelens  
  
21 t/m 25 
sept.  Week tegen 
pesten  

2 weken 
groepsvorming + 
groepsregels 
samenstellen  
  
prentenboek 
rondom gevoelens  
  
21 t/m 25 sept. 
Week tegen 
pesten  

2 weken 
groepsvorming + 
groepsregels 
samenstellen  
  
  
  
  
  
21 t/m 25 sept. 
Week tegen 
pesten  

2 weken 
groepsvorming + 
groepsregels 
samenstellen  
  
Blad hoe denk jij 
erover laten invullen 
en nabespreken met 
lln  
  
Voorstellen 
vertrouwenspersoon 
(Anouk)  

Oktober      Lessen uit PAD  Prentenboek rondom 
gevoelens  

November  prentenboek 
rondom gevoelens  
  

prentenboek 
rondom gevoelens  
  

Lessen uit PAD  
  

  

December  prentenboek 
rondom gevoelens  

prentenboek 
rondom gevoelens  

  Prentenboek rondom 
gevoelens  

Januari  Zilveren weken, 1 
week 
groepsvormende 
activiteiten  
  
  
  
  
  
  
  
  
Scol (voor het 
eerste rapport)  

Zilveren weken, 1 
week 
groepsvormende 
activiteiten  
  
Sociogram maken  
  
  
  
  
  
Scol (voor het 
eerste rapport)  
  

Zilveren weken, 1 
week 
groepsvormende 
activiteiten  
  
Sociogram maken  
  
  
  
  
  
Scol (voor het 
eerste rapport)  
  

Zilveren weken, 1 
week 
groepsvormende 
activiteiten  
  
Sociogram maken  
  
Blad hoe denk jij 
erover laten invullen 
en nabespreken met 
lln  
  
Scol (voor het eerste 
rapport)  

Februari  Methode A  
Thema vriendjes  

Methode A  
Thema vriendjes   

    

Maart          

April  Methode A  Methode A  Methode A  
  
  

Methode B/ In je sas  
  

Mei  prentenboek 
rondom gevoelens  

prentenboek 
rondom gevoelens  

    

Juni          

  
 

  



  Groep 5  Groep 6  Groep 7  Groep 8  

Septembe
r  

2 weken 
groepsvorming + 
groepsregels 
samenstellen  
  
Blad hoe denk jij 
erover laten 
invullen en 
nabespreken met 
lln  
  
  
Voorstellen 
vertrouwensperso
on (Anouk)  
  
21 t/m 25 sept. 
Week tegen 
pesten  

2 weken 
groepsvorming + 
groepsregels 
samenstellen  
  
Lln gesprekjes 
waarin LVS en 
vaardigheidsscore
s bekeken wordt, 
kind vult a.d.h.v. 
het gesprek 
formulier in met 
aandachtspunten.
  
  
Voorstellen 
vertrouwensperso
on (Anouk)  
  
21 t/m 25 sept. 
Week tegen 
pesten  

2 weken groepsvorming + 
groepsregels samenstellen  
  
Lln gesprekjes waarin LVS en 
vaardigheidsscores bekeken 
wordt, kind vult a.d.h.v. het 
gesprek formulier in met 
aandachtspunten.  
  
Voorstellen 
vertrouwenspersoon (Anouk)  
  
21 t/m 25 sept. Week tegen 
pesten  

2 weken groepsvorming + 
groepsregels samenstellen  
  
Lln gesprekjes waarin LVS en 
vaardigheidsscores bekeken 
wordt, kind vult a.d.h.v. het 
gesprek formulier in met 
aandachtspunten.  
  
Voorstellen 
vertrouwenspersoon (Anouk)  
  
21 t/m 25 sept. Week tegen 
pesten  
  

Oktober  Lessen rondom 
superdolfje  

  https://www.ziggo.com/slimon
line/ digitale les rondom veilig 
internetten  

Les what’s happy  
https://www.ziggo.com/slimon
line/ digitale les rondom veilig 
internetten  

Novembe
r  

    Mediamasters  Mediamasters  

Decembe
r  

    

Januari  Zilveren weken, 1 
wk 
groepsvormende 
activiteiten  
Sociogram maken  
  
Blad hoe denk jij 
erover laten 
invullen, 
Gesprekjes met 
lln rondom 
grafieken uit Esis, 
rapport, en blad 
hoe denk jij 
erover.  
  
  
Scol (voor het 
eerste rapport)  

Zilveren weken, 1 
week 
groepsvormende 
activiteiten  
  
Sociogram maken  
  
Lln gesprekjes 
waarin LVS en 
vaardigheidsscore
s bekeken wordt, 
kind vult a.d.h.v. 
het gesprek 
formulier in met 
aandachtspunten.
  
  
Scol (voor het 
eerste rapport)  

Zilveren weken, 1 week 
groepsvormende activiteiten  
  
Sociogram maken  
  
Lln gesprekjes waarin LVS en 
vaardigheidsscores bekeken 
wordt, kind vult a.d.h.v. het 
gesprek formulier in met 
aandachtspunten.  
  
Scol (voor het eerste rapport)  
  

Zilveren weken, 1 week 
groepsvormende activiteiten  
  
Sociogram maken  
  
Lln gesprekjes gericht op 
vervolgonderwijs.   
  
  
  
  
  
Scol (voor het eerste rapport)  
  

Februari      Diploma veilig internet> the 
game  

Film Spijt met lespakket  

Maart          

April  Diploma veilig 
internet junior  

Diploma veilig 
internet junior  

Les what’s happy  
  

Lessen rondom de film Kappen  

https://www.ziggo.com/slimonline/
https://www.ziggo.com/slimonline/
https://www.ziggo.com/slimonline/
https://www.ziggo.com/slimonline/


Mei          

Juni        Gastlessen stichting Chris: 
groepsdruk  

 


