
 
 
 
 

 

Lessuggesties bij het thema Help   
 
Onderstaande lessuggesties en activiteiten sluiten mooi aan bij de prentenboeken over helpen en 
zijn bedoeld om het thema te laten leven in de klas.  
 
Lessuggestie 1: De challenge   

Maak met de leerlingen een challenge rondom helpen. Geef ze de opdracht om 3 tot 5 dingen te 
bedenken waarbij ze thuis kunnen helpen. De oudere kinderen kun je hier een ‘kaart’ bij laten 
maken die ze kunnen aftekenen als ze een hulpwerkje volbracht hebben. 
Laat de ouders weten dat je deze challenge met de kinderen doet zodat ze foto’s kunnen maken 
van het helpen. De foto’s kunnen ze naar school sturen en kun je met elkaar bespreken.  

Om met de kinderen te bespreken:  

• Waar heb je elkaar allemaal bij nodig?  
• Hoe ziet helpen eruit?  
• Wat voor gevoel geeft helpen? Waar krijg je een fijn gevoel van?  

 

Lessuggestie 2: De complimentenboom  
 
Maak met de klas complimentenkaartjes. Het thema van de kaartjes is ‘wat fijn dat je mij 
geholpen hebt met……’. Kies een moment op de dag dat je even stilstaat met elkaar wie een 
complimentenkaartje verdiend heeft. Het is leuk om de kaartjes te verzamelen op één plek, 
zichtbaar in de klas. Maak bijvoorbeeld een hulpjesboom die iedere dag meer blaadjes krijgt of 
een hulpjeszon waar iedere dag een straaltje bij komt.  

 

Lessuggestie 3: Helpen in beeld  

Sean Covey spreekt in zijn boek De eigenschappen van Happy Kids over het creëren van 
synergie. Dat zijn wellicht wat moeilijke woorden als je niet met de 7 eigenschappen van Covey 
werkt, maar het geeft een kant van helpen weer die mooi is om met elkaar te onderzoeken. 
Synergie is het erkennen van verschillen en vervolgens samenwerken om tot een beter resultaat 
te komen dan wat ieder in zijn eentje kan presteren. Dan geldt 1 + 1 = 3 of meer.  

Je kunt met elkaar onderzoeken wanneer er bij jullie in de klas sprake is van synergie of 1 + 1 = 3. 
Telkens als je zo’n moment ervaart doen jullie een knikker in een potje en zo kan de klas sparen 
voor iets. Bedenk met elkaar waar je voor wilt sparen.  

  



 
 
 
 

 

Een mooi voorbeeld om synergie in je klas te stimuleren en verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid te trainen is om het helpen in beeld te brengen. Zoek een foto van een taakje of 
taakjes waar kinderen elkaar bij kunnen helpen. Bv. veters strikken, jas dichtritsen en beker 
opendraaien. Zorg dat je van iedere kind een foto hebt. Maak drie kolommen op een bord, bij 
ieder taakje plak je de foto’s van de kinderen die goed zijn in het betreffende taakje. Op die 
manier weten alle kinderen wie ze kunnen vragen bij welk taakje en hoef je als leerkracht 
kinderen alleen te attenderen op het bord.   
 
NB: Sommige kleuters slaan in hun behulpzaamheid door. Soms om maar aansluiting te vinden bij 
andere kinderen. Maar degene die geholpen wordt is daar niet altijd van gediend. Of wordt soms 
ook afhankelijk gemaakt.  
Bespreek ook: 

• Is het altijd fijn om geholpen te worden? Wanneer is het fijn, wanneer niet.  
• Hoe vind je het als iemand je helpt bij wat je zelf allang kan? 
• Hoe is het als je iemand wilt helpen, maar die vindt dat niet nodig? 

 

Lessuggestie 4: helpen in het speellokaal  

Het speellokaal is bij uitstek de plek waar je helpen kunt oefenen. Leg allerlei materialen klaar 
waarbij kinderen elkaar kunnen helpen. Denk hierbij aan: 

• Verplaatsen van spullen van de ene kant naar de andere kant van het lokaal. Werk met 
elkaar samen om de spullen bv. zo snel mogelijk te verplaatsen.  

• Blinddoek met veilige hindernissenparcours. Kinderen moeten elkaar echt goed helpen 
om de ander veilig door het parcours te leiden. Bespreek eerst kort met elkaar hoe je dat 
doet.  

• Activiteiten die moeilijk zijn voor een deel van de klas waarbij de grotere kinderen de 
kleinere kinderen kunnen helpen.  

 
 

 

 

 

 
 
 


