
Van fouten maken leer 
je niks. Je wordt er alleen 
maar chagrijnig van.

Problemen los je het 
snelst op door naar 
anderen te luisteren.

Ik zie het als  
een ander zich niet 

prettig voelt door mij en 
weet wat ik kan doen.Kwink

koelkast
poster

Ik kan helpende woorden of 
gedachten gebruiken als ik 

iets moeilijk vind.

Ik kan een 
probleem oplossen 
door óók naar de 

ander te luisteren.

Ik kan positief 
communiceren en op 

een goede manier 
feedback geven.

Ik zet door en kan 
mezelf motiveren 

als ik iets lastig vind 
om te doen.

1 3Samen 
bespreken

Een ander hoeft mij niet 
te vertellen hoe ik iets wat 
misging beter kan doen.
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Soms gaat iets helemaal mis. Dan 
kun je bij de pakken neer gaan zitten, 
maar jezelf moed inpraten is vaak 
prettiger. En beter! Je ziet hier helpende 
gedachten. Zeg deze woorden tegen 
jezelf als iets even niet lukt. Vraag thuis 
eens: welke helpende gedachten 
kennen of gebruiken jullie nog meer? 

Hieronder zie je vijftien kleine afbeeldingen. 
Je krijgt één minuut de tijd om goed naar de 
afbeeldingen te kijken. Geef de poster na die 
minuut aan een huisgenoot. Lukt het jou om alle 
afbeeldingen te noemen? Makkelijk? Probeer de 
afbeeldingen dan ook in de juiste volgorde te 
onthouden. Lastig? Neem alleen de eerste rij. 

Zie 
je 

het?

Doe
je 

iets?

Soms doe je iets 
waardoor een 
ander zich niet 
prettig voelt. Dat 
kan per ongeluk 
gaan of expres. 
Waaraan kan je 
zien dat iemand 
zich niet fijn 
voelt? Zet een 
cirkel om die 
delen van 
het lijf. Vertel 
elkaar ook 
wat je dan 
kunt doen. 

In deze oefening ontdek je hoe 
belangrijk het is om elkaar aan te 
kijken tijdens het praten. Praat drie 
minuten met elkaar over een leuk 
onderwerp. Draai je daarna om (met 
de ruggen naar elkaar) en probeer 
nog drie minuten verder te praten. Welk 
verschil merk je? Wat is anders nu je 
elkaar niet meer ziet?

Face to face
In dit spel leer je een echte doorzetter te zijn. De grote 

doorzet-quiz! 

Problemen? 
Los het op met luisteren! 
Als er gedoe is in huis, ontstaat er 
soms ruzie. We vertellen dan vaak 
vooral onze eigen mening. Het werkt 
beter om goed naar de ander te 
luisteren. Op deze poster zie je een 
groot oor. Spreek met elkaar af dat 
jullie de komende 
dagen naar het 
oor rennen als 
er ruzie of ge-
doe ontstaat. 
Zo laat je zien: 
naar elkaar 
luisteren is 
belangrijk!

Helpende 
gedachten

l  Ik zet gewoon door
l  Ik mag om hulp vragen 
l  Ik hoef niet meteen iets te kunnen
l  Het gaat vast steeds beter 
l  ……………………………….………….......…….......

l  ……………………………….………….......…….......

Ontspannen

Rustig

Lusteloos 

Gekwetst

Boos

Hulpeloos

Bang Zeker

Gefrustreerd

Veilig

Tevreden

Onzeker

Betrokken

Aandachtig


