
1

Week 8:
Zelfvertrouwen

1.  Wat zie je op de foto?

• Wat zie je op de foto? Vertel wat je ziet.
• Hoe voelen de kinderen zich?
• Wanneer voelde je jezelf voor het laatst zo? Bespreek dit met elkaar in 
kleine groepjes.

2.  Basisemoties
 Blij   Bedroefd      Bang  Boos
Welke emoties horen nog meer bij de basisemotie Blij? Schrijf ze hieronder op.

                  Week 8: Leren vanuit zelfvertrouwen



Welke emoties horen bij de basisemotie Bedroefd? Schrijf ze hieronder op.

Welke emoties horen bij de basisemotie Bang? Schrijf ze hieronder op.

Welke emoties horen bij de basisemotie Boos? Schrijf ze hieronder op.

3. De leesopdracht
Petra:  Hey Debbie! Wat ga je doen?
Debbie: Ik ga naar school, ik volg een cursus Nederlands.
Petra:  Wat leuk! Wanneer heb je les?
Debbie: Op donderdag en maandag.
Petra:  En hoe laat is de les?
Debbie: Het begint om 09:00 uur en duurt tot 12:00 uur. Wil je ook mee?
Petra:  Ja, graag, maar ik werk op maandagen.
Debbie: Oh oké. Dan kom je op donderdag.
Petra:  Ja, leuk. Tot dan!
Debbie: Tot donderdag!

1. Wat leert Debbie?     

2. Wanneer heeft Debbie les?   

3. Hoe laat begint de les?    

4. Hoelang duurt de les?    

  Week 8: Leren vanuit zelfvertrouwen2



5. Wanneer komt Petra naar de cursus?  

4.  De luisteropdracht
De begeleider leest de tekst voor.

Hoi. Mijn naam is Soraya. Ik ben 27 jaar oud. Ik kom uit Iran. Ik ben hier gekomen 
toen ik 13 jaar was. Ik heb op de middelbare school Nederlands geleerd. Van 
mijn moeder heb ik leren koken. En van mijn vader heb ik doorzettingsvermogen 
geleerd. Ik wil altijd leren. Ik vind leren leuk. Ik woon nu in Delft met mijn man 
en mijn zoon van 3. Ik studeer aan de Hogeschool Delft. Ik wil docente wiskunde 
worden. Ik ben goed in rekenen en ik hou van lesgeven. 

4a. Beantwoord de vragen
1. Hoe oud is Soraya?             

2. Waar komt Soraya vandaan?            

3. Wanneer is Soraya naar Nederland gekomen?     

4. Wat heeft Soraya van haar moeder geleerd?        

5. Wat heeft Soraya van haar vader geleerd?            

6. Wat vindt Soraya leuk?             

7. Waar woont Soraya nu?              
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8. Hoe oud is haar zoon?  

         
9. Wat wil Soraya worden?              

4b. Invuloefening ‘wat kan jij goed’?

1. Ik kan goed

2. Ik ben goed in

3. Van mijn moeder heb ik leren

4. Van mijn vader heb ik leren

5. Ik vind           leuk, 
maar ik kan het nog niet goed. 

6. Ik wil nog leren 

4c. Wat kan jouw kind goed? Wat kunnen je kinderen goed?

1. Mijn kind is goed in

2. Mijn dochter/ zoon kan goed
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4d. Geef een compliment aan een ander.

Loop rond en geef een compliment Hier staan voorbeelden van hoe je een com-
pliment geeft:

Jij bent echt goed in 

Jij kan goed 

Ik ben trots op jou!

Wat is jouw           goed!

Wat doe je dat goed!

5a.  Wat betekent: zelfvertrouwen? Bespreek dit met elkaar 
of schrijf het hieronder op.

Je bent klaar met de les! Hoe voel je je nu? Leg je antwoord uit.

Waar ben je trots op?

5

Klaar met week 8? 

Plak hier
een sticker


